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An de an, între 18 şi 25 ianuarie, toţi creştinii se roa-
gă pentru unitatea Bisericilor, iar în discuţii şi cuvântări, 
cuvântul care revine mereu este ecumenismul, termen care 
exprimă voinţa şi strădania îndreptate spre înfăptuirea do-
rinţei: „Ca toţi să fie una!”.

Aceasta a fost şi dorinţa Conciliului Vatican II, aşa cum 
reiese din prima propoziţie a Decretului despre ecumenism: 
„Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este 
unul din principalele ţeluri ale sfântului Conciliu ecumenic 
Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi 
totuşi mai multe comunităţi creştine se înfăţişează oameni-
lor ca adevărata moştenire a lui Cristos: toţi afirmă că sunt 
ucenicii Domnului, însă ei nu simt la fel şi umblă pe căi 
diferite, ca şi cum Cristos însuşi ar fi împărţit. Această îm-
părţire contrazice pe faţă voinţa lui Cristos şi este un scandal 
pentru lume, constituind chiar o piedică pentru cauza prea-
sfântă a vestirii evangheliei la toată făptura” (nr. 1). Acelaşi 
decret aminteşte în mod explicit, pentru o maximă claritate, 
autenticitatea unică a misiunii Bisericii Catolice, moşteni-
toare a succesiunii apostolice şi deţinătoare a plenitudinii 
mijloacelor de mântuire: „Într-adevăr, numai prin Biserica 
Catolică a lui Cristos, care este instrumentul general de 
mântuire, poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor 
de mântuire. Credinţa noastră este că Domnul a încredinţat 
numai colegiului apostolic în frunte cu Petru toate bogăţiile 
noului legământ, pentru a constitui pe pământ trupul unic 
al lui Cristos, căruia trebuie să-i fie pe deplin încorporaţi 
toţi aceia care aparţin deja, în vreun fel, poporului lui Dum-
nezeu (nr. 3)”.  În acest citat găsim punctul de plecare a 
toată activitatea ecumenică din Biserica Catolică şi esenţa 
principiilor catolice ale ecumenismului. Iar dacă ar fi să ne 
întrebăm care sunt noutăţile acestui document conciliar, am 
putea menţiona următoarele trei puncte, şi anume:

a) Unitatis redintegratio  recunoaşte oficial că toţi creş-
tinii născuţi în alte comunităţi creştine decât cele catolice 
nu pot fi acuzaţi de păcatul schismei: „Catolicii trebuie să 
recunoască şi să aprecieze cu bucurie valorile cu adevărat 
creştine, izvorâte din patrimoniul comun, care se află la 
fraţii despărţiţi de noi. Vrednic şi drept este să recunoaştem 
bogăţiile lui Cristos şi faptele puterii sale în viaţa celorlalţi, 
care dau mărturie pentru Cristos uneori până la vărsarea 
sângelui: Dumnezeu e pururi minunat şi vrednic de admira-
ţie în lucrările sale. 

Nu trebuie să uităm nici faptul că tot ce se săvârşeşte 
prin harul Duhului Sfânt în fraţii despărţiţi poate contribui 
şi la edificarea noastră. Tot ceea ce este cu adevărat creştin 
nu se opune niciodată valorilor autentice ale credinţei, ci, 
dimpotrivă, ne poate face întotdeauna să pătrundem mai 
desăvârşit misterul lui Cristos şi al Bisericii” (nr. 4).

b) Valoarea grupărilor despărţite de Biserica Catolică 
este recunoscută după cum urmează: „Aceste Biserici şi 
comunităţi despărţite, deşi socotim că suferă de carenţe, nu 
sunt nicidecum lipsite de semnificaţie şi de valoare în mis-
terul mântuirii. Duhul lui Cristos nu refuză să le folosească 
drept mijloace de mântuire, a căror valoare derivă din însăşi 
plinătatea harului şi a adevărului care a fost încredinţată 
Bisericii Catolice (nr. 3)”.

c) Bisericile şi comunităţile despărţite de Biserica Ca-
tolică sunt recunoscute ca fiind purtătoare de mântuire, 
universuri însufleţite, de asemenea, de Duhul Sfânt: „Dintre 
elementele sau bunurile prin ansamblul cărora însăşi Bise-
rica se zideşte şi primeşte viaţa, unele, şi chiar numeroase 
şi însemnate, pot exista şi în afara graniţelor vizibile ale 
Bisericii Catolice: cuvântul scris al lui Dumnezeu, viaţa 
harului, credinţa, speranţa şi iubirea, alte daruri interioare 
ale Duhului Sfânt, şi elemente vizibile: toate acestea, care 
vin de la Cristos şi duc la el, aparţin de drept Bisericii unice 
a lui Cristos (nr. 3)”.

Cât priveşte exercitarea ecumenismului, sunt de maximă 
importanţă cele subliniate de documentul conciliar: intere-
sul general pentru unire, reînnoirea Bisericii, convertirea 
inimii, unirea în rugăciune, cunoaşterea reciprocă, formarea 
ecumenică, modul de a exprima şi de a expune învăţătura de 
credinţă, şi colaborarea cu fraţii despărţiţi (nr. 5 - 12). Iată ce 
spune, de exemplu, documentul conciliar despre convertirea 
inimii: „Nu există ecumenism adevărat fără convertire inte-
rioară. Într-adevăr, dorinţa de unitate se naşte şi creşte din 
reînnoirea cugetului, din lepădarea de sine şi din revărsarea 
liberă a iubirii. Trebuie, deci, să cerem de la Duhul dumne-
zeiesc harul abnegaţiei sincere, al umilinţei şi blândeţii în 
slujire, al generozităţii frăţeşti faţă de semeni (nr. 7)”. 

Convertirea inimii este marele pas spre unitate pe care 
trebuie să-l facem şi noi şi toate Bisericile şi grupările 
despărţite de Biserica Catolică, Biserica voită de Cristos şi 
condusă de Petru şi de urmaşii săi.

Rugăciunea noastră zilnică pentru unitatea creştinilor 
se uneşte cu rugăciunea lui Cristos pentru Biserică mărind 
speranţa împlinirii unităţii noastre: „Conciliul doreşte stă-
ruitor ca iniţiativele fiilor Bisericii Catolice să meargă mână 
în mână cu iniţiativele fraţilor despărţiţi, fără a se pune vre-
un obstacol în calea providenţei şi cu deschidere totală faţă 
de inspiraţiile viitoare ale Duhului Sfânt. Pe lângă aceasta, 
Conciliul declară că este conştient de faptul că năzuinţa 
sfântă de a-i împăca pe toţi creştinii în unitatea Bisericii lui 
Cristos, una şi unică, depăşeşte puterile şi capacitatea omu-
lui. De aceea, el îşi pune întreaga speranţă în rugăciunea 
lui Cristos pentru Biserică, în iubirea Tatălui faţă de noi, în 
puterea Duhului Sfânt” (nr. 24).
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ACTUALITATE

Pe 1 ianuarie 2013, a fost celebrată Ziua Mondială a 
Păcii. Ajunsă la cea de a 46-a celebrare, aceasta a fost insti-
tuită de către Papa Paul al VI-lea printr-un mesaj publicat 
la 8 decembrie 1967, iar prima Zi Mondială a Păcii a fost 
celebrată la 1 ianuarie 1968. Papa Paul al VI-lea îşi mani-
festa atunci convingerea că această propunere a Bisericii 
Catolice exprimă aspiraţiile popoarelor, guvernelor şi insti-
tuţiilor internaţionale care slujesc menţinerea păcii în lume, 
ale instituţiilor religioase şi mişcărilor culturale, politice şi 
sociale care au ales să facă din menţinerea păcii un ideal al 
lor, al tinerilor, al oamenilor care văd cât de necesară dar şi 
cât de ameninţată este astăzi pacea în lume. Propunerea de a 
dedica păcii prima zi a anului calendaristic nu este, în mod 
exclusiv, religioasă sau catolică. Biserica Catolică a dorit să 
lanseze această iniţiativă în speranţa că ea va afla ecou la 
toţi cei care pot să promoveze şi să făurească pacea.

Pentru a celebra Cea de-a 46-a Zi Mondială a Păcii, 
Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea a ales tema: Fericiţi 
făcătorii de pace; mesajul Papei îi încurajează pe toţi să se 
simtă responsabili de făurirea păcii.

„Fericiţi făcătorii de pace”
Fiecare an aduce cu sine aşteptarea unei lumi mai bune. 

În această perspectivă, îl rog pe Dumnezeu, Tatăl omenirii, 
să ne dea înţelegerea şi pacea, pentru ca să se poată împlini 
pentru toţi aspiraţiile după o viaţă fericită şi prosperă. 

La 50 de ani de la începutul Conciliului al II-lea din 
Vatican, care a permis să se întărească misiunea Bisericii 
în lume, este încurajator să se constate cum creştinii, ca 
popor al lui Dumnezeu în comuniune cu El şi în drum prin-
tre oameni, se angajează în istorie împărtăşind bucurii şi 

speranţe, tristeţi şi nelinişti, vestind mântuirea lui Cristos şi 
promovând pacea pentru toţi. 

În realitate, timpurile noastre, marcate de globalizare, cu 
aspectele sale pozitive şi negative, precum şi de conflicte 
sângeroase încă în desfăşurare şi de ameninţări de război, 
impun o angajare reînnoită şi unanimă în căutarea binelui 
comun, a dezvoltării tuturor oamenilor şi a omului întreg. 

Îngrijorează focarele de tensiune şi de opoziţie provocate 
de inegalităţi crescânde între bogaţi şi săraci, de prevalenţa 
unei mentalităţi egoiste şi individualiste, exprimată şi prin-
tr-un capitalism financiar dezordonat. În afară de diferitele 
forme de terorism şi de criminalitate internaţională, sunt 
periculoase pentru pace acele fundamentalisme şi acele 
fanatisme care distrug adevărata natură a religiei, chemată 
să favorizeze comuniunea şi reconcilierea dintre oameni. 
Dar numeroasele opere de pace, în care este bogată lumea, 
mărturisesc vocaţia înnăscută a omenirii pentru pace. Omul 
este făcut pentru pace, care este dar al lui Dumnezeu. Toate 
acestea mi-au sugerat să mă inspir pentru acest Mesaj din 
cuvintele lui Isus Cristos: „Fericiţi făcătorii de pace, pentru 

că ei vor fi numiţi fii ai lui 
Dumnezeu” (Mt 5,9). (…) 

Fericirea 
evanghelică 
Fericirea lui Isus (cf. 

Mt 5,3-12 şi Lc 6,20-23) 
spune că pacea este dar 
mesianic şi operă umană 
în acelaşi timp. În rea-
litate, pacea presupune 
un umanism deschis la 
transcendenţă. Este rod al 
darului reciproc, al unei 
îmbogăţiri reciproce, gra-
ţie darului care provine 
din Dumnezeu şi permite 
să se trăiască împreună cu 
ceilalţi şi pentru ceilalţi. 
Etica păcii este etică a 

comuniunii şi a împărtăşirii. O condiţie prealabilă a păcii 
este desfiinţarea dictaturii relativismului şi a tezei despre 
o morală complet autonomă, care împiedică recunoaşterea 
legii morale naturale de care nu se poate face abstracţie, 
scrisă de Dumnezeu în conştiinţa fiecărui om. Pacea este 
construire a convieţuirii în termeni raţionali şi morali, spri-
jinindu-ne pe un fundament a cărui măsură nu este creată de 
om, ci de Dumnezeu. „Domnul va da putere poporului său, 
va binecuvânta poporul său cu pace”, aminteşte Psalmul 29 
(v. 11). 

Cea de-a 46-a Zi Mondială a Păcii -  
„Fericiţi făcătorii de pace”
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Pacea: dar al lui Dumnezeu  
şi operă a omului 

Pacea priveşte integritatea persoanei umane şi presupu-
ne implicarea omului întreg. Este pace cu Dumnezeu, dacă 
trăim conform voinţei sale. Este pace interioară, cu noi înşi-
ne, şi pace exterioară, cu aproapele şi cu toată creaţia. Pacea 
presupune în mod deosebit, aşa cum scria Fericitul Ioan al 
XXIII-lea în Enciclica Pacem in terris, a cărei a cincizecea 
aniversare va fi peste câteva luni, construirea unei convieţu-
iri întemeiate pe adevăr, pe libertate, pe iubire şi pe dreptate. 

Pentru a deveni autentici făcători de pace, sunt funda-
mentale atenţia faţă de dimensiunea transcendentă şi dia-
logul permanent cu Dumnezeu, Tată milostiv, prin care se 
imploră răscumpărarea dobândită nouă de Fiul său Unul 
Născut. Astfel, omul poate să învingă acel germen de întu-
necare şi de negare a păcii, care este păcatul în toate formele 
sale: egoism şi violenţă, aviditate şi voinţă de putere şi de 
dominare, intoleranţă, ură şi structuri nedrepte. 

Realizarea păcii depinde mai ales de recunoaşterea fap-
tului de a fi, în Dumnezeu, o unică familie umană. Ea se 
structurează, aşa cum a învăţat Enciclica Pacem in terris, 
prin relaţii interpersonale şi instituţii sprijinite şi însufleţite 
de un „noi” comunitar, care implică o ordine morală, internă 
şi externă, în care se recunosc cu sinceritate, după adevăr şi 
dreptate, drepturile reciproce şi obligaţiile reciproce. (…)

Făcători de pace sunt aceia care 
iubesc, apără şi promovează viaţa 

Calea de realizare a binelui comun şi a păcii este, îna-
inte de toate, respectul faţă de viaţa umană, considerată în 
multiplicitatea aspectelor sale, începând de la zămislirea 
sa, în dezvoltarea sa şi până la sfârşitul său natural. Aşadar, 
adevăraţi făcători de pace sunt aceia care iubesc, apără şi 
promovează viaţa umană în toate dimensiunile sale: per-
sonală, comunitară şi transcendentă. Viaţa în plinătate este 
apogeul păcii. Cine vrea pacea nu poate să tolereze atentate 
şi delicte împotriva vieţii. 

(…) Nu este corectă nici codificarea în manieră subtilă 
a unor false drepturi şi pretenţii arbitrare care, bazate pe 
o viziune reductivă şi relativistă despre fiinţa umană şi pe 
folosirea abilă de expresii ambigue, menite să favorizeze 
un pretins drept la avort şi la eutanasie, ameninţă dreptul 
fundamental la viaţă. 

Şi structura naturală a căsătoriei trebuie recunoscută şi 
promovată, ca unire între un bărbat şi o femeie, faţă de ten-
tativele de a o face echivalentă din punct de vedere juridic cu 
forme de unire radical diferite care, în realitate, îi dăunează 
şi contribuie la destabilizarea ei, întunecând caracterul său 
special şi rolul său social de neînlocuit. (…)

A construi binele păcii  
printr-un nou model  

de dezvoltare şi de economie 
(…) Concret, în activitatea economică, făcătorul de pace 

se configurează ca acela care instaurează cu colaboratorii şi 

colegii, cu cei care comandă produse şi cei care folosesc 
produse, raporturi de lealitate şi de reciprocitate. El exercită 
activitatea economică pentru binele comun, trăieşte anga-
jarea sa drept ceva care merge dincolo de propriul interes, 
în folosul generaţiilor prezente şi viitoare. Astfel, lucrează 
nu numai pentru el, ci şi pentru a da celorlalţi un viitor şi o 
muncă demnă. 

Educaţia pentru o cultură a păcii: 
rolul familiei şi al instituţiilor 
Doresc să reafirm cu putere că numeroşii făcători de 

pace sunt chemaţi să cultive pasiunea faţă de binele comun 
al familiei şi faţă de dreptatea socială, precum şi angaja-
rea unei educaţii sociale trainice. Nimeni nu poate ignora 
sau subevalua rolul decisiv al familiei, celulă de bază a 
societăţii din punct de vedere demografic, etic, pedagogic, 
economic şi politic. Ea are o vocaţie naturală de a promova 
viaţa: însoţeşte persoanele în creşterea lor şi le solicită la 
potenţarea reciprocă prin îngrijirea reciprocă. În special, 
familia creştină poartă în sine proiectul germinal al edu-
caţiei persoanelor după măsura iubirii divine. Familia este 
unul dintre subiecţii sociali indispensabili în realizarea unei 
culturi a păcii. Trebuie apărat dreptul părinţilor şi rolul lor 
primar în educarea copiilor, în primul rând în domeniul 
moral şi religios. În familie se nasc şi cresc făcătorii de 
pace, viitorii promotori ai unei culturi a vieţii şi a iubirii. 

O pedagogie  
a făcătorului de pace 

Reiese, în concluzie, necesitatea de a propune şi de 
a promova o pedagogie a păcii. Ea cere o bogată viaţă 
interioară, referinţe morale clare şi trainice, atitudini şi 
stiluri de viaţă corespunzătoare. Aşadar, oamenii trebuie 
învăţaţi să se iubească şi să se educe la pace şi să trăiască 
binevoitor, mai mult decât cu simpla toleranţă. Încurajarea 
fundamentală este aceea de „a spune NU răzbunării, de a 
recunoaşte propriile greşeli, de a accepta scuzele fără a le 
căuta şi, în sfârşit, de a ierta”, în aşa fel încât greşelile şi 
ofensele să poată fi recunoscute în adevăr pentru a înainta 
împreună spre reconciliere. Acest lucru cere răspândirea 
unei pedagogii a iertării. De fapt, răul se învinge cu binele, 
iar dreptatea trebuie căutată imitându-l pe Dumnezeu Tatăl 
care-i iubeşte pe toţi fiii săi (cf. Mt 5,21-48). Este o muncă 
lentă, pentru că presupune o evoluţie spirituală, o educare 
la valorile cele mai înalte, o viziune nouă despre istoria 
umană. Trebuie renunţat la pacea falsă pe care o promit 
idolii din lumea aceasta şi la pericolele care o însoţesc, la 
acea pace falsă care face conştiinţele tot mai insensibile, 
care duce spre concentrarea asupra propriei persoane, spre 
o existenţă atrofiată trăită în indiferenţă. Dimpotrivă, peda-
gogia păcii implică acţiune, compasiune, solidaritate, curaj 
şi perseverenţă. 

 (din Mesajul Sfântului Părinte  
cu ocazia Celei de-a XLVI-a Zile Mondiale a Păcii)
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Octava de rugăciune 
pentru unitatea creştinilor 2013
În fiecare an, în mod tradiţional, în perioada 18 - 25 ianuarie este celebrată Octava de rugăciune pentru unitatea 

creştinilor. Tema aleasă în acest an este luată din profetul Mihea: „Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?” (Mih 
6,6-8).  Redăm discursul IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, pentru această ocazie.

Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului ? (Mih 6,6-8)

Trezind în adâncul sufletelor noastre o profundă sinceritate ne lăsăm cu toţii interpelaţi acum, în ajunul Săptămânii 
de rugăciune pentru unitatea tuturor creştinilor, de această întrebare pe care orice credincios din timpul profetului Mihea 
(sec. VIII î.Ch.) şi-o punea atunci când voia să se apropie de Templu pentru a dobândi bunăvoinţa Domnului: Cu ce mă 
voi înfăţişa înaintea Domnului ? 

Pe cine sau ce vom purta noi în rugăciune înaintea Domnului în aceste zile? Săptămâna de rugăciune pentru unitatea 
tuturor creştinilor ne oferă o ocazie specială de a ne îndrepta privirea către multiplele situaţii în care creştini din mai multe 
colţuri ale lumii se văd nevoiţi să-şi trăiască credinţa în condiţii deosebite, condiţii care le cer sacrificii ori suferinţe ieşite 
din comun. O astfel de situaţie o reprezintă comunitatea creştină din India unde creştinii, pe lângă apartenenţa la diferite 
culte, se văd nevoiţi să trăiască despărţiţi din cauza organizării în caste a societăţii lor.

Nici în ţara noastră nu lipsesc situaţiile în care unitatea dintre creştini ar da mai multă credibilitate mesajului evanghe-
lic, atât de necesar redresării morale a societăţii româneşti. Semnificativ, în acest sens, este mesajul pe care Sfântul Părinte 
Papa Benedict al XVI-lea l-a adresat, în 2012, Sanctităţii Sale, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, cu 
ocazia sărbătorii Sfântului Andrei. Referindu-se la situaţia omului de astăzi, situaţie în care se află, mai mult sau mai puţin, 
şi omul din România, Sfântul Părinte Papa spune, printre altele, că: „Provocarea cea mai urgentă, asupra căreia ne-am 
aflat întotdeauna în deplin acord, este astăzi cea a modului în care să fie vestită iubirea milostivă a lui Dumnezeu omului 
timpurilor noastre, adesea atât de împrăştiat, incapabil, uneori, de o reflecţie profundă asupra sensului însuşi al existenţei 
sale, luat ca atare, pornind de la proiectele şi utopiile care nu pot decât să-l lase dezamăgit. Biserica nu are alt mesaj decât 
«Evanghelia lui Dumnezeu» (Rm 1,1) şi nu are altă metodă decât anunţul apostolic, susţinut şi garantat de mărturia sfin-
ţeniei vieţii păstorilor şi a poporului lui Dumnezeu. Domnul Isus ne-a spus că «secerişul este mare» (Lc 10,2), iar noi nu 
ne putem permite ca el să se piardă din cauza slăbiciunilor noastre şi a diviziunilor dintre noi.” 

Conştienţi de responsabilitatea noastră de a face tot mai credibil mesajul evangelic pe care ne străduim să-l vestim şi 
să-l trăim, vă invit să ne înfăţişăm înaintea Domnului în bisericile noastre purtându-ne în rugăciune unii pe alţii şi mai ales 
pe acei creştini care au nevoie de susţinerea noastră frăţească.

                          
Cu binecuvântare,                                                                                                                     Dr. Ioan Robu

                                                                Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Dicţionar
Ecumenism = vine din grecescul oikouméne, care 

se traduce în româneşte prin „pământ locuit”. De fapt, 
sensul general acceptat al ecumenismului este cel de 
mişcare mondială în rândul creştinilor care, inspiraţi de 
Duhul Sfânt, caută, prin rugăciune, dialog şi iniţiative, 
să elimine barierele care îi despart şi să se îndrepte spre 
unitatea pe care Cristos a voit-o pentru Biserica sa: „Ca 
toţi să fie una, precum tu, Tată eşti în mine şi eu în tine” 
(In 17,21).

Mişcare ecumenică = se referă la activităţile şi ini-
ţiativele suscitate şi organizate, în funcţie de diferitele 
necesităţi ale Bisericii şi după împrejurări, în favoarea 
unităţii creştinilor, conform decretului despre ecume-
nism Unitatis redintegratio (nr. 4), al Conciliului al 
II-lea din Vatican.

Irenism = termenul se traduce din greacă prin pace 
şi se referă la o tendinţă a confesiunilor creştine de a 

căuta şi de a ajunge la unitatea mult dorită, analizând 
cu seninătate probleme controversate, dar cu riscul de 
a subestima diferenţele reale dintre creştini sau de a 
promova o înţelegere în defavoarea adevărului. Aceas-
tă atitudine a fost condamnată de magisteriul Bisericii 
Catolice.

Unitatea Bisericii = este prima calitate din cele 
patru (alături de sfinţenie, catolicitate şi apostolicitate) 
care permite oricui să recunoască adevărata Biserică.
Biserica lui Cristos este una pentru că: are un singur 
Domn, mărturiseşte o singură credinţă, se naşte dintr-
un singur Botez, formează un singur trup, însufleţit de 
un singur Duh, în vederea unei unice speranţe (gloria 
cerească), la capătul căreia vor fi depăşite toate dezbi-
nările. Suprema legătură a unităţii Bisericii este iubirea 
(Coloseni 3,14).
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ACTUALITATE

Programul
Octavei de Rugăciune 
pentru 
Unitatea Creştinilor în
Bucureşti, 

18-25 ianuarie 2013

Vineri, 18 ianuarie, ora 16.00
Catedrala Patriarhală Ortodoxă, 
Aleea Mitropoliei
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Armenească)

Sâmbătă, 19 ianuarie, ora 17.00
Biserica Armenească, 
str. Carol I, nr. 43
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Evanghelică Luterană)

Duminică, 20 ianuarie
Rugăciuni în toate Bisericile

Luni, 21 ianuarie, ora 17.00
Biserica Evanghelică Luterană, 
str. Luterană, nr 1
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Romano-Catolică)

Marţi, 22 ianuarie, ora 17.00
Biserica Greco-Catolică, 
str. Sirenelor, nr. 39
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Anglicană)

Miercuri, 23 ianuarie, ora 17.00
Biserica Reformată Calvineum, 
str. Luterană, nr. 13 bis
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Ortodoxă Română)

Joi, 24 ianuarie, ora 17.00
Biserica Anglicană,
 str. Arthur Verona nr. 2
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Reformată Calvineum)

Vineri, 25 ianuarie, ora 17.00 
Catedrala Romano-Catolică 
„Sfântul Iosif”, 
str. G-ral Berthelot, nr. 17
(Cuvântul de învăţătură este ţinut de 
către Biserica Greco-Catolică)

Binecuvântarea casei face ca 
Dumnezeu să fie de 
partea noastră
„Vizita păstorului sufletesc are ca scop principal 

ca, prin persoana sa, Cristos însuşi să intre în casa 

voastră, dăruindu-vă pace şi bucurie”.
                                                   (Din ritualul binecuvântării locuinţelor)

Ca în fiecare an, după 
sărbătoarea Crăciunului, 
preoţii romano-catolici se 
pornesc la drum pentru a 
binecuvânta familiile şi 
casele celor care doresc şi 
aşteaptă binecuvântarea lui 
Dumnezeu. 

Preotul se opreşte câteva 
minute în casele noastre 
pentru a se ruga împreună 
cu noi şi pentru a ne face 
urarea ca Dumnezeu să fie 
cu adevărat centrul vieţii şi 
al familiei noastre.

Această întâlnire oferă credincioşilor ocazia să-i arate preotului o faţă 
prietenoasă şi să poarte cu acesta dialoguri rodnice pentru viaţa şi credinţa 
fiecăruia. 

Vizita preotului nu este una de curtoazie, de complezenţă, făcută doar 
pentru ca preotul să aibă cu ce să-şi umple timpul. Preotul vine în numele 
Domnului. Preotul, în calitatea sa de ministru al Bisericii, aminteşte fie-
cărui creştin că vocaţia sa este aceea de a-l urma pe Cristos, de a-l purta 
lumii; prezenţa preotului trebuie să amintească faptul că locuinţa oricărui 
creştin trebuie să fie casa lui Cristos, trebuie să fie o biserică în miniatură.

De ce sfinţim locuinţele?
Se spune că „omul sfinţeşte locul” dacă el face fapte bune şi duce o 

viaţă curată. Adeseori însă oamenii întinează locul prin faptele lor rele, 
prin cuvinte şi gânduri necuviincioase. Casa fiecăruia dintre noi poartă 
amprentele vieţuirii noastre.

Aşa cum noi, oamenii, avem nevoie de sacramentul spovezii pentru 
a ne curăţi de păcate, la fel şi locuinţa noastră are nevoie de curăţire şi 
de binecuvântare. Prin mărturisirea păcatelor şi prin dezlegarea primită în 
numele lui Cristos prin mâna preotului, creştinul îşi curăţă sufletul şi îşi 
împrospătează harul primit la Botez. Tot aşa, prin stropirea cu apă sfinţită 
şi prin rugăciune, casa sfinţită se purifică de răul pricinuit de păcatele celor 
care locuiesc acolo, de oamenii răuvoitori sau de duhurile cele necurate.

Preotul  lasă în urma sa speranţa că Dumnezeu va proteja de-a lungul 
anului casele şi familiile în care a intrat. Iar binecuvântarea face ca Dum-
nezeu să fie de partea noastră.
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DIN VIAŢA ARHIDIECEZEI

Preoţi, persoane consacrate din diferite congregaţii pre-
zente în Arhidieceza de Bucureşti şi numeroşi credincioşi 
au participat pe 27 decembrie la Sfânta Liturghie solemnă 
celebrată în Catedrala Sfântul Iosif, în sărbătoarea Sfântului 
Ioan, apostol şi evanghelist. Sfânta Liturghie a fost prezida-
tă de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti. 
La celebrare au luat parte şi PS Cornel Damian, Episcop 
Auxiliar, Mons. Ieronim Iacob, vicar episcopal de Dobro-
gea, şi Mons. Baudouin Biajila Muankembe, consilier la 
Nunţiatura Apostolică din România. Toţi cei prezenţi s-au 
unit în rugăciune cu IPS Ioan, în ziua în care Arhiepiscopul 
şi-a sărbătorit ziua onomastică.

Omilia a fost ţinută de PS Cornel Damian care a subli-
niat necesitatea, importanţa comuniunii ce trebuie să existe 
între credincioşi, între preoţi, între toţi membrii Bisericii.

La sfârşitul celebrării, PS Cornel i-a adresat IPS Ioan 
un călduros „La mulţi ani” în numele său personal, al tu-
turor preoţilor Arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti, 
al persoanelor consacrate şi al credincioşilor, iar Pr. Ioan 

Ciobanu, parohul Catedralei Sfântul Iosif, i-a înmânat un 
frumos buchet de flori. 

IPS Ioan Robu a mulţumit pentru prezenţa la Sfânta 
Liturghie, pentru rugăciunea în comun şi pentru urări şi a 
împărţit tuturor binecuvântarea arhierească.

arcb.ro

Sfânta Liturghie solemnă în 
ziua onomastică a IPS IOAN ROBU

Amicii lui Dominic Savio
Pentru al doilea an consecutiv, animatorii din Oratoriul 

salezian Don Bosco, din Constanţa, au promis că se vor 
angaja cu mai mult entuziasm, dăruire, punctualitate pen-
tru educaţia copiilor, aşa cum a făcut şi Dominic Savio la 
Torino, în urmă cu peste 150 de ani. Evenimentul a avut 
loc la 8 decembrie 2012, iar programul a inclus întâlnirea 
animatorilor, urmată de un spectacol, în cadrul căruia co-
piii l-au întâmpinat pe Sfântul Nicolae încărcat de daruri. 
Programul a continuat cu participarea la Sfânta Liturghie, 
în cadrul căreia 15 adolescenţi au depus promisiune ADS – 
ON  - Amicii lui Dominic Savio – Orizonturi Noi. Grupul 
ADS există deja la Bacău din anul 2002, la Chişinău, din 
2008 şi la Constanţa, din 2011.

În mod obişnuit, pentru depunerea promisiunii sau pen-
tru reînnoirea acesteia, este aleasă data de 8 decembrie, în 
amintirea zilei de 8 decembrie 1841, care marchează înce-
putul Oratoriului lui Don Bosco. Privind cursul anului for-
mativ, este o dată potrivită şi datorită faptului că grupul de 
animatori îşi începe parcursul la începutul lunii octombrie, 
şi astfel, are timp şi pentru reculegere, pentru pregătirea 
acestei sărbători şi, mai ales, pentru trăirea angajamentului 
luat în decursul anului formativ.

***
Sfântul Ioan Bosco, încă de mic copil, era obişnuit să-şi 

adune prietenii de joacă pe pajişte şi să facă mici spectacole 
pentru dânşii. După ce a fost sfinţit preot, don Bosco a înce-

put să adune copiii şi tinerii de pe străzile oraşului Torino, 
ajutându-i să se reapropie de Sfintele Sacramente, să-şi pe-
treacă în mod pozitiv şi educativ timpul liber, să participe la 
diferite jocuri şi concursuri de destindere în aer liber. După 
o îmbolnăvire rapidă şi o vindecare miraculoasă, don Bosco 
şi-a dat seama că nu poate continua munca sa educativă 
fără un grup solid de colaboratori. Cei mai buni colabo-
ratori erau cei care făcuseră deja experienţa Oratoriului şi 
care puteau acum să contribuie, la rândul lor, la educaţia şi 
formarea celor mai mici ca ei.

Pentru a ajuta mai concret în această muncă de educaţie, 
don Bosco a scris vieţile câtorva copii-model din Oratoriu: 
Dominic Savio, Francisc Besucco, Mihai Magone, Tânărul 
prevăzător etc. Dintre toţi, cel mai „promovat” de don Bos-
co a fost Dominic Savio care, cu 9 luni înainte de a muri, 
a înfiinţat un grup numit „grupul Neprihănitei Zămisliri”, 
inspirându-se din activitatea lui don Bosco. Acest model de 
grup continuă şi astăzi în toate casele saleziene, sub denu-
mirea grupul ADS - Amicii lui Dominic Savio; în ţările din 
nord-vestul Europei, poartă denumirea de Savio Club. În 
interiorul acestui grup, există alte sub-grupuri, în funcţie 
de vârstă: Key-boys (clasele I-IV), NOI (clasele V-VII), 
Leader (clasa a VIII-a), Orizonturi Noi (clasele IX-XI); 
primele două sub-grupe sunt cunoscute şi sub numele de 
Grupul Bucuriei.

Pr. Cornel GABOR sdb
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DIN VIAŢA ARHIDIECEZEI

Seria de conferinţe de la Facultatea de Teologie Ro-
mano-Catolică din cadrul Universităţii Bucureşti, care se 
încadrează în tema generală intitulată Raţiunile credinţei 
a continuat în seara zilei de 13 decembrie 2012 cu dezba-
terea dedicată Abordărilor biblice. Conferenţiari au fost 
prof. dr. Francisca Băltăceanu de la Universitatea Bucu-
reşti şi părintele lector dr. Tarciziu Şerban de la Institutul 
Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Cei doi conferenţiari 
au tratat credinţa dintr-o perspectivă vetero-testamentară, 
prin evidenţierea credinţei lui Avraam (prof. dr. Francisca 
Băltăceanu) şi dintr-una neo-testamentară, prin carac-
terizarea credinţei ucenicilor lui Isus (lect. dr. Tarciziu 
Şerban). Având în vedere frigul de afară, numărul parti-
cipanţilor a fost destul de mare. Semn că există interes 
pentru credinţă.

Prof. dr. Francisca Băltăceanu a dat mai întâi definiţia 
credinţei, aşa cum era ea învăţată acum mulţi ani prin 
Catehismul Diecezei de Iaşi (credinţa înseamnă a ţine ca 
adevărat tot ceea ce ne-a revelat Dumnezeu şi ceea ce ne 
învaţă Biserica), a continuat apoi cu definiţia credinţei 
din Catehismul Bisericii Catolice (credinţa este răspun-
sul omului dat lui Dumnezeu), şi cu sensurile cuvântului 
ratio (de motivaţie, noimă, structură care se potrivesc cu 
ceea ce prezintă Biblia, care arată nu doar ce se întâmplă, 
ci şi cum se întâmplă lucrurile). Având ca suport pentru 
prezentare capitolele 12-22 din cartea Genezei, prof. dr. 
Francisca Băltăceanu a arătat drumul de credinţă al lui 
Avraam, care porneşte de la chemarea pe care Dumnezeu 
i-o adresează, făcându-i totodată şi o făgăduinţă. Această 
făgăduinţă îl face pe Avraam să aibă o anumită detaşare 
faţă de orice dorinţă de posesiune, ceea ce îl determină să 
se comporte cu generozitate şi cu multă grijă faţă de cei 
din jur. Avraam este prietenul lui Dumnezeu şi în acelaşi 
timp este solidar şi cu oamenii. Această solidaritate cu 
Dumnezeu şi cu oamenii vine din credinţă. În momentul 
de grea încercare, atunci când i se cere să-l jertfească pe 

Isaac, care era fiul făgăduinţei, Avraam arată credinţa sa 
în Dumnezeu care singur ştie, care singur poartă de grijă. 

În conferinţa sa, pr. lect. dr. Tarciziu Şerban a vorbit 
despre vocabularul credinţei aşa cum apare în Noul Testa-
ment şi care nu este foarte larg. Apar termenii „credinţă” 
şi „a crede”, „necredinţă”, „a nu crede”, „credincios”, 
„necredincios”, „om cu puţină credinţă”. Terminologia 
referitoare la credinţă se încadrează în linia sensurilor de 
încredere, convingere, angajament, exprimate prin fideli-
tate, asigurare, jurământ, încercare, garanţie. Referindu-se 
mai departe la Faptele Apostolilor, părintele conferenţiar 
a evidenţiat cel din urmă sens, de garanţie, termen folosit 
de apostolul Paul în discursul său din Areopagul din Ate-
na, când vorbeşte despre garanţia pe care o oferă Cristos 
înviat din morţi. În Noul Testament se întâlnesc expresii 
precum „credinţă neprefăcută”, „plinătatea credinţei”, 
„om de credinţă”, „credinţă sănătoasă”. Există o continui-
tate în ceea ce priveşte viziunea despre credinţă între cele 
patru evanghelii, celelalte scrieri ale Noului Testament şi 
Vechiul Testament. Credinţa se naşte în urma unei experi-
enţe pe care o avem cu Dumnezeu, iar această experienţă 
are consecinţe: credinţa acţionează prin iubirea faţă de 
aproapele, printr-o viaţă morală; credinţa trăită conduce la 
împlinirea faptelor legii. În încheiere, pr. lect. dr. Şerban 
Tarciziu s-a referit la cartea Apocalipsului, unde autorul îi 
îndeamnă pe credincioşi la răbdare şi la credinţa sfinţilor 
până la moarte, credinţa pascală fiind cea care va birui, 
chiar şi atunci când credinţa se va sfârşi. 

La sfârşitul dezbaterii, au urmat numeroase întrebări 
care au condus la abordarea de către conferenţiari a unor 
teme precum paralela dintre Avraam şi Maria, aspectul 
eclezial al credinţei lui Avraam, combaterea antisemitis-
mului, cum se poate ajunge la o credinţa unică, credinţă şi 
dreptate şi expresia „drept între popoare”, credinţa ca dar 
al lui Dumnezeu. 

Iulia COJOCARIU

De la credinţa lui Avraam, 
la credinţa ucenicilor lui Isus



ianuarie 2013Actualitatea Creştină8

ŞTIRI INTERNE

Miercuri, 19 decembrie 2012, a avut loc la Blaj întrunirea consultori-
lor mitropolitani ai Arhiepiscopiei de Alba-Iulia şi Făgăraş, prezidată de 
Preafericirea Sa Cardinal Lucian. Cu această ocazie, Preafericirea Sa l-a 
prezentat Consiliului consultorilor mitropolitani pe episcopul Curiei Ar-
hiepiscopiei Majore, PS Claudiu, precum si pe noul rector al seminarului 
teologic, părintele Florian Gutiu.

În debutul întrunirii, părintele consilier Florin Gatea, protopop de Se-
beş, a prezentat o meditaţie axată pe importanţa timpului liturgic ìn care ne 
aflăm, a Postului Crăciunului. Pe lângă unele teme rezervate PF Cardinal 
Lucian, au mai fost dezbătute teme pastorale moderate de către părintele 
vicar cu preoţii, Ioan Farcas, protopopul Blajului, precum şi economice 
şi de personal, pre-
zentate de către 

părintele vicar administrativ Paul Turcu, cancelarul Mitropoliei, 
de către părintele diacon, Marius Neagoie, economul Mitropoliei, 
şi de către părintele consilier Viorel Comşa, şef Compartiment 
Personal.

În încheiere, dimpreună cu împărtăşirea gândurilor de bucurie 
şi pace, prijeluite de apropiata Sărbătoare a Naşterii Domnului 
nostru Isus Cristos, toţi membrii consistoriului au cântat „Preot 
în veac eşti tu”, marcând astfel un moment important al Bisericii 
noastre: 19 dec 1964, hirotonirea întru preoţie a Preafericitului 
nostru Părinte, Cardinalul Lucian.

www.bru.ro 

Întrunirea Consiliului consultorilor mitropolitani

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ

În luna ianuarie 
2013, Lumina creş-
tinului împlineşte o 
sută de ani. Prima 
apariţie a fost în ianu-
arie 1913; în august 
1916, revista şi-a 
întrerupt activitatea 
din cauza războiului. 
Reluată în ianuarie 
1919, a continuat să 
apară regulat până 
în 1944, când Presa 
Bună de la Iaşi şi-a 
încetat activitatea. 
Numere sporadice 
apar până în 1948, 
când pentru Lumina creştinului, începe perioada de tă-
cere. 

A fost reluată într-o nouă serie, în ianuarie 1990. În 
fiecare număr puteţi găsi: Gândul lunii; Editorial; Ac-

tualitatea internă; Actualitatea externă; Monografie / 
Istorie; Mesajul sfinţilor; Pentru familii; Pentru copii; 
Pentru tineri; Misiuni; Ştiri; În apărarea sănătăţii / Legea 
şi dreptul tău; Poşta redacţiei; Noutăţi editoriale; Rebus.

Redactorul revistei este Pr. Cornel Cadar, iar din 
colectivul de re-
dacţie fac parte sr. 
Lenuţa Băcăoanu, 
sr. Lidia Gherguţ, 
Ovidiu Bişog, Virgi-
liu Demşa-Crainicu, 
Silviu-Cristian Salca. 
Tehnoredactarea este 
realizată de  ing. Sil-
viu Dogariu. Revista 
apare lunar şi costă 
1,5 lei. Este dispo-
nibilă şi online, la 
adresa: http://www.
ercis.ro/lumina .

www.ercis.ro 

Centenarul revistei Lumina creştinului
DIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE IAŞI
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ŞTIRI EXTERNE

O comunitate de surori anglicane aparţin, de la 1 ianu-
arie 2013, Ordinariatului Personal al Sfintei Fecioare de la 
Walsingham, instituit de Sfântul Scaun pentru persoanele 
anglicane care decid să treacă la Biserica Catolică. În cadrul 
unei Liturghii celebrate la Oxford, unsprezece surori din 
comunitatea anglicană „Sfânta Fecioară Maria”, cu sediul 
la Wantage, în Oxfordshire, au fost primite în comuniune 
deplină în Biserica Catolică. Conform unui comunicat al 
Ordinariatului, preluat de agenţia SIR, a Bisericii Catolice 
din Italia, surorile vor forma o nouă comunitate, continuând 
să trăiască tradiţiile comunităţii lor originare, dar vor adop-
ta oficial regula Sfântului Benedict. Şi veşmântul surorilor 
a fost adaptat, ele îmbrăcând haină neagră şi vălul specific 
ordinului benedictin. Pentru început, se vor numi Surorile 
Sfintei Fecioare Maria, conform Codului de Drept Canonic 
şi prevederilor Constituţiei Apostolice Anglicanorum Co-
etibus. Un purtător de cuvânt al Ordinariatului a declarat: 
„Ne bucurăm să avem în centrul operei noastre o comunita-
te de surori. În timp ce primim credincioşi anglicani în de-

plină comuniune cu Biserica Catolică, sprijinul rugăciunii 
acestor surori va fi preţios. Suntem nerăbdători să ne facem 
părtaşi de bogatul lor patrimoniu liturgic şi muzical, care 
a reprezentat o contribuţie pozitivă la cea mai mare reîn-
noire a Liturgiei pe care o trăim în Biserica Catolică”. Mai 
sunt şi alte persoane consacrate anglicane care au aderat 
la Ordinariatul Personal: trei surori din „Societatea Sfintei 
Margareta” din Walsingham şi un membru al „Comunită-
ţii Învierii”, fostul episcop anglican Robert Mercer. După 
consultări cu Biserica Anglicană, s-a decis ca surorile din 
comunitatea din Wantage să părăsească mănăstirea angli-
cană şi să petreacă o perioadă împreună cu o comunitate 
catolică consolidată. Ulterior, noua comunitate va încerca 
să găsească un sediu nou. Una dintre cele 11 călugăriţe a 
fost şi pastor în Biserica Anglicană. Membrele comunităţii 
anglicane din Wantage care au rămas în Biserica Anglica-
nă şi-au exprimat, într-o declaraţie, admiraţia şi respectul 
pentru decizia pe care au luat-o cele care au cerut să intre în 
comuniune cu Biserica Catolică.

MAREA BRITANIE: Călugăriţe anglicane primite în Biserica Catolică

PATRIARHIA ECUMENICĂ: 2013, Anul solidarităţii universale
Patriarhia Ecumenică Ortodoxă a Constantinopolului a declarat anul 2013 ca An al solidarităţii universale. Într-un 

timp marcat în mod grav de criza financiară, care provoacă „tulburarea ordinii sociale” – afirmă Patriarhul Bartolomeu I 
în Mesajul său de Crăciun – sperăm să „putem sensibiliza diferitele inimi ale comunităţii umane asupra problemei imensei 
sărăcii şi asupra necesităţii adoptării de măsuri pentru mângâierea celor flămânzi şi săraci”. Patriarhul aminteşte, de ase-
menea, că împăratul Constantin, prin Edictul de la Milano din 313 d.C., „a decretat exercitarea liberă a credinţei creştine 
şi a oricărei alte religii”. „Cu toate că au trecut de atunci 1700 de ani, persecuşiile religioase continuă să aibă loc împotriva 
creştinilor sau a altor minorităţi religioase”, observă Patriarhul. „În paralel, antagonismele economice se intensifică global 
şi aspiraţia spre câştigul efemer este promovată ca bine capital”. Din aceste dezechilibre derivă „consecinţele triste” ale 
supraconcetrării de bogăţii. „De aceea, îi îndemnăm pe toţi ca în acest An al solidarităţii universale să facem, la nivel 
individual şi social, eforturi conştiente pentru a lupta împotriva consecinţelor inumane ale marilor inegalităţi şi ca să fie 
recunoscut dreptul tuturor celor slabi de a avea parte de bunurile indispensabile pentru un trai decent. Numai în acest fel 
credem că poate fi instaurată, atât cât este omeneşte posibil, pacea pe pământ”.

CHINA: O lege impune vizite 
obligatorii la rudele în vârstă

În China, a fost aprobată o lege care impune vizitarea cu 
regularitate a rudelor înaintate în vârstă, după cum informează 
situl internet al guvernului de la Beijing. Legea, aprobată de 
Congresul Poporului, face parte dintr-un pachet de modificări 
legislative destinate tutelării drepturilor şi intereselor persoa-
nelor în vârstă şi va intra în vigoare la 1 iulie 2013. „Membrii 
familiei care locuiesc departe de rudele în vârstă vor trebui 
să le viziteze des”, iar „angajatorii vor fi obligaţi să le acorde 
liber de la serviciu”. Legea nu prevede însă care sunt even-
tualele sancţiuni pentru cei care nu se supun acestei decizii. 
Pachetul de legi reflectă o problematică în creştere în China, 
care se confruntă cu o populaţie tot mai îmbătrânită, după trei 
decenii de politică a „unui singur copil”. La sfârşitul anului 
2011, în China erau peste 184 de milioane de persoane cu vâr-
sta de peste 60 de ani, reprezentând circa 13,7% din populaţie. 
Conform ONU, până în 2050, circa 30% dintre chinezi vor 
avea peste 60 de ani (în comparaţie cu media mondială de 
20% şi cu procentul de 10% pe care l-a avut China în 2000).

PAKISTAN: Bisericile creştine au 
celebrat împreună Crăciunul

A fost primul Crăciun ecumenic din Pakistan, cel cele-
brat anul abia trecut de către bisericile creştine din Lahore 
şi Islamabad-Rawalpindi. Biserica Catolică, comunităţile 
protestante ale „Bisericii din Pakistan”, Biserica Prezbite-
riană şi Armata Salvării au organizat împreună o novenă 
de Crăciun şi au promovat întâlniri ecumenice şi veghi de 
rugăciune, cu scopul de a promova dialogul şi armonia in-
terconfesionale. Printre activităţi, s-a numărat un concert 
de colinde, la care au luat parte administratorul apostolic 
de Lahore, Mons. Sebastian Francis Shah şi unii lideri ai 
altor comunităţi creştine. „Ne-am rugat pentru ca Pakista-
nul să se poată bucura curând de adevărată libertate religi-
oasă”, a declarat pentru agenţia Fides Pr. Inayat Bernard, 
directorul Consiliului pentru dialog interreligios. Prezent 
la concert, Akram Masih Gill, ministru de stat pentru 
armonie naţională, a amintit că implicarea creştinilor 
pakistanezi în  sectoare de activitate precum cel sanitar 
sau educativ constituie o bogăţie pentru întreaga naţiune.
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BISERICĂ ŞI SOCIETATE

Vreme trece, vreme vine… Încheierea unui an calenda-
ristic aduce întotdeauna cu sine un timp al retrospectivei, al 
bilanţului: privim în urmă şi tragem linie, socotind împlinirile 
şi neîmplinirile, bucuriile şi tristeţile, reuşitele şi nereuşitele, 
tragem concluzii şi luăm hotărâri pentru noul an. Este şi un 
timp oportun pentru a trece în revistă evenimentele care au 
marcat viaţa Bisericii Catolice în general şi, în particular, a 
Arhidiecezei noastre, şi pentru a ne aminti câteva dintre eve-
nimentele ce vor avea lor în anul care abia a început.

Anul 2012 a fost bogat în evenimente importante la nivelul 
Bisericii Universale: Întâlnirea Mondială a Familiilor, la Mi-
lano, în perioada 30 mai-3 iunie; Sinodul pentru Noua Evan-
ghelizare, la Vatican în perioada 7-28 octombrie; deschiderea 
Anului Credinţei, la 11 octombrie (se va încheia la 24 noiem-
brie 2013); două consistorii, primul în februarie, al doilea în 
noiembrie, în care au fost creaţi 28 de noi cardinali, printre care 
şi Preafericitul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii 
Române Unite cu Roma (Greco-Catolică). În decursul anului 
trecut, Papa Benedict al XVI-lea a efectuat două călătorii 
apostolice în afara Italiei – în Mexic şi Cuba, între 23 şi 29 
martie, şi în Liban, între 14 şi 16 septembrie -, şi 10 vizite în 
Italia (la Arrezzo, Milano, Frascati, Loreto, Emilia Romagna 
şi 5 la Roma, unde a vizitat o parohie romană, Seminarul Ro-
man, Universitatea Catolică Sacro Cuore, Centrul Ad gentes al 
misionarilor verbiţi şi Casa-familie a comunităţii Sant'Egidio). 
De asemenea, Papa a publicat ultimul volum al trilogiei „Isus 
din Nazaret”, şi-a deschis cont de Twitter, a hirotonit 9 preoţi 
(la 29 aprilie), a botezat 16 copii (la 8 ianuarie) şi a prezidat 
canonizarea a 7 fericiţi.  

Şi pentru Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, 
anul 2012 a adus o serie de evenimente importante, cum ar 
fi aniversarea consacrării sau construirii unor biserici din Ar-
hidieceză: 125 ani – Turnu Severin, 115 ani - Piteşti, 110 ani 
– Kogălniceanu (Constanţa), 100 ani – Buzău, 100 ani – Greci 
(Tulcea), 10 ani – Motru; aniversarea a 15 ani de la inaugurarea 
Şcolii „Sf. Iacob” din Câmpulung-Muscel şi 20 de ani de la 
redeschiderea Liceului Sf. Iosif din Bucureşti; comemorarea a 
60 de ani de la arestarea mons. Vladimir Ghika; comemorarea a 
20 de ani de la trecerea la cele veşnice a Pr. Iosif Gerstenengst; 
hirotonirea, la Iaşi, a 2 preoţi şi 3 diaconi pentru Arhidieceza 
de Bucureşti. Un moment deosebit a fost deschiderea Anului 
Credinţei, la nivel de Arhidieceză (13 octombrie) – marcat prin 
Sfânta Liturghie solemnă celebrată în Catedrala Sf. Iosif, la 
care au participat delegaţii din toate parohiile Arhidiecezei – 
şi parohial (14 octombrie). De asemenea, Arhidieceza a fost 
reprezentată la evenimente ecleziale internaţionale şi naţionale: 
Întâlnirea Mondială a Familiilor (Milano, 30 mai-3 iunie);  al 
23-lea Congres Mondial al Apostolatului Mării, organizat de 
Consiliul Pontifical pentru Pastoraţia Migranţilor şi Itineran-
ţilor (Roma, 19-23 noiembrie), la care au luat parte Mons. 
Ieronim Iacob, vicar episcopal de Dobrogea, şi Pr. Petre Balint, 
directorul Operei "Apostolatul Mării" din România; Întâlnirea 
Naţională a Tineretului Catolic (Iaşi, 25-29 iulie), la care au 
participat circa 170 de tineri din Arhidieceză. În perioada 7-10 
mai, Arhidieceza de Bucureşti a găzduit cea de a 12-a ediţie a 

Întâlnirii Naţionale a Operatorilor din Mass-media Catolice, la 
care au luat parte circa 30 de persoane. De asemenea, în 2012 a 
avut loc binecuvântarea pietrei de temelie a bisericii mănăstirii 
carmelitane de la Ciofliceni – Snagov (13 mai), consacrarea 
bisericii Sf. Andrei, din Rovinari (9 iunie) şi a bisericii Sf. An-
ton de Padova, din Bucureşti (13 iunie). Totodată, Congregaţia 
„Muncitoarele Pioase ale Sf. Iosif”, a sărbătorit 10 ani de pre-
zenţă şi activitate la Mangalia, iar în iulie a avut loc la Bucureşti 
vizita membrilor Conferinţei Episcopale din Umbria, Italia. 
Nu în ultimul rând, amintim lansarea, în septembrie 2012, a 
aplicaţiei iBreviary în limba română pentru Android, rod al 
colaborării a doi preoţi ai Arhidiecezei, Pr. Francisc Ungureanu 
şi Pr. Francisc Doboşcu autorul aplicaţiei, preotul italian Paolo 
Padrini. Tot în domeniul comunicaţiilor sociale, este de amintit 
proiectul Catedralaonline (www.catedralaonline.ro), prin care 
se realizează transmisia Sfintelor Liturghii, a rugăciunii ro-
zariului şi a concertelor care au loc în Catedrala Sf. Iosif din 
Bucureşti, biserica mamă a Arhidiecezei.

Anul 2013 aduce cu sine câteva evenimente importante, 
cum ar fi aniversarea, la 27 aprilie, a 130 de ani de la înfi-
inţarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti; 20 
de ani de la consacrarea bisericii Fer. Ieremia Valahul din 
Bucureşti-Chitila (26 octombrie); 15 ani de la consacrarea 
bisericii Sf. Cruce din Bucureşti (19 august),  a bisericii Fer. 
Ieremia Valahul din Năvodari (27 septembrie) şi a bisericii Sf. 
Andrei din Mangalia (29 septembrie); 10 ani de la consacrarea 
bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Cernavodă 
(Constanţa); comemorarea a 200 de ani de la trecerea la cele 
veşnice (4 noiembrie) a mons. Francesco Maria Ferreri, misi-
onar pasionist, primul episcop de Bucureşti (1805 – 1813). În 
23-28 iulie va avea loc Ziua Mondială a Tineretului, la Rio de 
Janeiro, în Brazilia, eveniment la care vor participa şi tineri 
din Arhidieceza noastră. 

În 2013 se împlinesc, totodată, 30 de ani de când ÎPS 
Ioan Robu conduce Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Bucureşti: la 1 decembrie 1983 a fost ales de preoţii Arhidi-
ecezei ca Administrator Diecezan. De asemenea, PS Cornel 
Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, aniversează 10 ani 
de consacrare episcopală (8 decembrie). 

În cadrul manifestărilor programate cu ocazia Anului Cre-
dinţei amintim Pelerinajul la Loreto şi Roma, din 3-10 mai; 
rugăciunea la Mormântul Mons. Vladimir Ghika, la 16 mai 
(Cimitirul Belu ortodox), pe care sperăm să-l vedem ridicat cât 
mai curând la cinstea altarelor; în perioada 24-26 mai va avea 
loc la Ciofliceni Întâlnirea familiilor; apoi, la 15 iunie, va fi 
Festivalul copiilor, tinerilor şi familiilor, la Oratoriul L. Muri-
aldo din Popeşti-Leordeni; în cadrul Taberei familiilor, din 29 
iunie – 7 iulie, de la Pralea, participanţii vor avea ocazia să cu-
noască mai bine viaţa şi spiritualitatea Mons. Ghika; la 13 iulie 
va avea loc tradiţionalul Pelerinaj la Mănăstirea carmelitană, 
Pe urmele Maicii Domnului, şi sperăm să celebrăm în acest an 
şi consacrarea noii biserici a mănăstirii de la Ciofliceni. 

La aceste evenimente se vor adăuga cu siguranţă altele, 
care vor încărca de semnificaţie şi anul 2013, care se anunţă 
deja destul de bogat. 

Pulsul bisericii, de la un an la altul
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VLADIMIR GHIKA 

Vladimir Ghika - Martor al credinţei (4/14)
Mulţumim Domnului că ne dăruieşte harul de a începe 

acest nou an, 2013. Începem un an calendaristic, dar con-
tinuăm Anul credinţei şi serialul nostru despre mărturia pe 
care a dat-o Monseniorul. L-am urmat, în primele episoade, 
în închisoarea de la Uranus, unde a fost închis imediat după 
arestarea în plină stradă. Acolo a fost supus interogatoriilor 
despre credinţa sa. În ultimele două episoade, am făcut un 
flashback pentru a vedea care era credinţa pentru care era 
supus barbarelor torturi bătrânelul de aproape 80 de ani. Cu 
acest episod, ajungem în anul de graţie 1953. 

Iată că se împlinesc 60 
de ani de la procesul instru-
mementat grupului care îl 
susţinuse pe Mons. Menges 
în misiunea de a conduce 
destinele Bisericii Catolice în 
Arhidieceza noastră. Se pare 
că în luna iulie se încheiase 
instrumentarea cazului. Aşa 
cum se vede din dosarele de la 
CNSAS care conţin interoga-
toriile, fusese pusă în aplicare 
strategia de partid prin care 
se trecuse de la interogatorii 
pe teme bisericeşti la cele pe 
teme de spionaj. Adevăra-
tele motive ale arestării erau trecute sub tăcere pentru că 
trebuiau excluşi cu orice preţ din viaţa publică cei care se 
opuneau procesului de „naţionalizare” a Bisericii Catolice 
prin ruperea acesteia de capul legitim, Vicarul lui Cristos, 
Papa de la Roma. Prin teroare au fost smulse în opt luni de 
dure interogatorii diferite declaraţii care ar fi putut susţine 
acuzele recerute de politica partidului unic.

Pe data de 24 octombrie 1953, are loc procesul. „Aş-
teptam şi noi să vedem de ce ne acuză!” va spune peste ani 
una dintre studentele care făceau parte din grup, Elisabeta 
Castel, după grafia din dosarul de la securitate. Erau de 
atâtea luni în arestul miliţiei politice, supuşi unor groaznice 
interogatorii, obligaţi să semneze zeci şi sute de procese 
verbale, şi totuşi nu ştiu ce urmează să le fie imputat, care 
era acuzaţia pentru care urma să fie judecaţi. Era un proces 
în tribunalul militar, iar aşa-zişii avocaţi ai apărării erau 
numiţi din oficiu şi mai mult de formă.

În acest context, are loc ceea ce Antonia Elisabeta Pos-
tolache-Kastel, conform grafiei din documentele de identi-
tate, va spune în faţa camerei de luat vederi a Anei Boariu, 
inclus în filmul şi în albumul Fratelui meu din exil: „Şi, la 
un moment dat, judecătorul a zis: «Apărarea are cuvântul». 
Şi avocatul a spus câteva cuvinte şi atunci, deodată, Mon-

seniorul s-a ridicat şi a spus: «Nu permit acestui domn să 
vorbească în numele meu». Şi a spus: «Dumnealor nu ne 
apără, nu apără pârâţii, ci îi acuză. Eu sunt doctor în drept şi 
mă pot apăra singur».  Avea figura unui patriarh, ştiţi... Aşa, 
parcă din altă lume, mă rog ... Toţi eram din lumea asta. El 
parcă venea din altă lume, ştiţi...” (p.146)

Faptul este confirmat şi de o lungă mărturie a Mons. 
Menges, capul grupului, pe care acesta o va scrie după ce 
a ieşit din închisoare şi din România. „În fine, am fost duşi 
în sala de judecată. Ni s-au scos după atâta timp ochelarii. 

Ce fericire să scapi de aceşti 
ochelari, care te strâng încât 
te doare capul. Prin sală nu 
exista populaţie civilă. Au 
fost numai câţiva miliţieni 
şi anchetatori în civil sau în 
uniformă. Dintru început am 
fost aranjaţi în boxă după 
pedeapsă, care fusese deja 
dinainte hotărâtă de securita-
te. Eu am fost primul, şeful 
lotului (cu 20 de ani muncă 
silnică) şi Mons. Ghika (cu 3 
ani temniţă grea), ultimul. ... 
După ce a isprăvit avocatul 
meu, preşedintele a dat cu-

vântul avocatului, care trebuia să apere pe Mons. Ghika şi 
încă două persoane. Când s-a ridicat avocatul şi a anunţat 
pe clienţii săi şi Mons. Ghika şi-a auzit numele, a sărit în 
sus şi a strigat cu o voce neobişnuit de tare: «Nu vă permit 
să vorbiţi în numele meu». Avocatul tăcu şi preşedintele 
zise Mons. Ghika: «Este un drept al tău să fii apărat de un 
avocat din oficiu. Stai jos!» Mons. Ghika răspunse: «Am 
studiat dreptul şi ştiu ce drepturi am. Mă apăr singur!» 
Preşedintele ţipă: «Stai jos!», iar avocatului îi zise: «Luaţi 
cuvântul!» Când avocatul a început iar să vorbească, a ieşit 
Mons. Ghika din boxă, s-a dus în faţa avocaţilor şi cu mâna 
ridicată, a ţipat: «Nu vă permit să vorbiţi în numele meu!» 
Mons. Ghika era în reverendă, fără guler. ... Cu barba şi 
pletele sale albe, părea un proroc sculat din mormânt. ... 
Nu voi uita niciodată această scenă. La ora 22, s-a termi-
nat procesul şi am fost din nou băgaţi la dubă. ... Am fost 
transportaţi la închisoarea Jilava. ... Toţi cei 7 preoţi din lot 
am fost băgaţi în prima celulă. Mons. Ghika strânse mâna 
tuturora, ne încurajă şi ne binecuvântă. Apoi ne spuse: «La 
proces v-am văzut pe toţi aşa de fricoşi şi am vrut să vă dau 
un exemplu de curaj». Mie mi-a strâns mâna şi mi-a spus 
să nu-mi fac cumva gânduri că aş fi eu de vină că dânsul a 
ajuns la închisoare. El nu-şi poate închipui nimic mai ono-
rabil ca o detenţie pentru numele lui Cristos....”. 

Postulatura Vladimir Ghika
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ARTA DE A TRĂI 

Despre generozitate
Daca am întreba soarele: „De ce ne dăruieşti lumină şi căldură?”, soarele ne-ar răspunde: „Pentru că asta fac prin 

natura mea!” Şi noi, oamenii, creaţi din iubirea generoasă a lui Dumnezeu, ar trebui să (re)descoperim generozitatea şi 
bucuria de a dărui înscrise în natura noastră, dar care, de multe ori, sunt umbrite de prea mult egoism, de nepăsare şi frică.

În ultimii ani, de când peste tot se vorbeşte despre criză - şi lumea se referă mai ales la criza economică - egoismul 
prevalează asupra generozităţii, asupra solidarităţii şi asupra iubirii, lucrurile materiale asupra valorilor, „a avea” asupra 
lui „a fi”.  „Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu pentru ca omul să redevină om. Cu Dumnezeu, chiar şi în momentele 
dificile, de criză, nu dispare orizontul speranţei: Întruparea ne spune că nu suntem niciodată singuri, Dumnezeu a intrat în 
umanitatea noastră şi ne însoţeşte”. (Omilia Papei la Loreto, 4 octombrie 2012). 

Creatura, asemenea Creatorului
Referindu-se la iubirea lui Dumnezeu, în Vechiul Tes-

tament ni se spune: „Dumnezeu este plin de îndurare şi 
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi de adevăr, care 
arată bunătatea pentru mii [de generaţii]” (Exod, 34, 6);  în 
Noul Testament, mărturie despre iubirea lui Dumnezeu este 
textul din Evanghelia Sfântului Ioan: „atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca 
oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (In 
3,16). 

Este nevoie să redescoperim în noi înşine, să scoatem 
la lumină tot binele pe care Dumnezeu l-a sădit în fiinţa 
noastră. Trebuie să ne amintim că suntem creaţi după chipul 
şi asemănarea lui Dumnezeu şi să acţionăm în consecinţă. 
Aşadar, iubirea faţă de aproapele, generozitatea sunt ati-
tudini pe care ni le impune condiţia noastră de creaturi 
plăsmuite de Dumnezeu.

Ce nu este generozitatea?
Generozitatea nu este atitudinea grijulie determinată de 

dorinţa de a obţine ceva în schimb.
Generozitatea nu este dărnicie afişată cu ostentaţie.
Generozitatea nu este atitudinea distinctivă a celor cu 

dare de mână.
Generozitatea nu este un paravan pentru orgoliul celor 

ce vor să facă paradă de „iubirea frăţească”.
Generozitatea nu este o trăsătură ce trebuie să ne car-

acterizeze doar în preajma Crăciunului, când parcă toţi 
oamenii îşi propun să fie puţin mai buni.

Ce este generozitatea
Generozitatea însemnă dragoste faţă de aproapele, 

înseamnă dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi indiferent dacă o 
cer sau nu; generozitatea înseamnă compasiune, grijă faţă 
de semeni, fie că sunt de aproape sau de departe;  înseamnă 
uşurinţa în a ajuta fără pretenţia de a primi vreun răspuns 
la faptele bune.

Generozitatea nu însemnă să oferi doar bani sau 
alte bunuri materiale, ci înseamnă să ai capacitatea să te 
dăruieşti pe tine însuţi, să oferi din timpul tău, să te pui la 
dispoziţie, să vrei să fii mereu disponibil.

Generozitatea înseamnă şi să oferi iertare, să dăruieşti 
un zâmbet, o strângere sinceră de mână.

Generozitatea este atitudinea celui care oferă cu 
discreţie, a celui care poate să ajute fără surle şi trâmbiţe, 
„fără să ştie stânga ce face dreapta”.

Generozitate înseamnă să dăruieşti din ceea ce îţi este 
ţie de folos, din puţinul tău, fiind bucuros că ai putut să 
împarţi cu cel care nu are.

Generozitatea înseamnă să dăruieşti, ceva material sau 
spiritual, doar din iubire, fără să existe un scop anume şi 
nici obligaţia de a ajuta. 

Generozitatea este una dintre calităţile esenţiale ale 
vieţii; ea există în fiecare dintre noi, dar coexistă cu egois-
mul; de aceea este importantă educaţia la generozitate. 

Educaţia la generozitate
Generozitatea este o trăsătură înnăscută, dar ea poate 

fi şi educată, formată. Atunci când părinţii se ocupă de 
educaţia copiilor lor nu uită, îndemnaţi fiind de cele mai 
bune intenţii, să îi înveţe să fie respectuoşi, să asculte de 
educatori, să răspundă cuviincios, să nu vorbească urât, 
să…, să…. Dar oare câţi părinţi se gândesc să deschidă în 
inimile copiilor lor poarta către ceilalţi îndemnându-i să fie 
generoşi, să dăruiască? În câte familii se cunoaşte exemplul 
văduvei din Evanghelie, cea pe care Isus a observat-o în 
Templul din Ierusalim?

Chiar dacă generozitatea este o virtute nu mereu 
apreciată de societatea de astăzi, care se concentrează pe 
lupta permanentă pentru agoniseală, trebuie, mai ales noi, 
creştinii, să practicăm generozitatea şi să educăm la genero-
zitate. Ca toate obiceiurile bune, şi generozitatea se învaţă 
din copilărie. Chiar dacă cei mici ţin foarte mult la lucrurile 
lor şi nu de fiecare dată împart cu bucurie, urmând exem-
plul părinţilor care dăruiesc cu generozitate şi stăruind în a 
fi darnici, vor putea şi ei să descopere bucuria de a dărui.

Astăzi, când tendinţa de închidere în propriul turn de 
fildeş este atât de răspândită, este important ca generozitatea 
să fie practicată şi cultivată pentru că, dincolo de valoarea 
morală şi creştină pe care o are, generozitatea ajută per-
soana să fie deschisă, să socializeze, să lege mai uşor noi 
prietenii. Aşadar, fiţi risipitori de generozitate! C
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Catehismul,  o normă sigură
pentru învăţătura credinţei 

Pentru a avea acces la o cunoaştere sistematică a conţinuturilor credinţei, toţi pot găsi în Cate-
hismul Bisericii Catolice un ajutor preţios şi indispensabil. El constituie unul dintre roadele cele 
mai importante ale Conciliului Vatican II. În Constituţia apostolică Fidei depositum, nu întâmplător 
semnată cu prilejul aniversării a treizeci de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, Fericitul Ioan 
Paul al II-lea scria: „Acest Catehism va aduce o contribuţie foarte importantă la acea operă de reînno-
ire a întregii vieţi ecleziale… Eu îl recunosc ca un instrument valabil şi legitim în slujba comuniunii 
ecleziale şi ca o normă sigură pentru învăţătura credinţei”. 

Tocmai în acest orizont, Anul Credinţei va trebui să exprime o angajare concertată pentru redesco-
perirea şi studierea conţinuturilor fundamentale ale credinţei care au în Catehismul Bisericii Catolice 
sinteza lor sistematică şi organică. De fapt, aici iese în evidenţă bogăţia de învăţătură pe care Biserica 
a primit-o, a păstrat-o şi a oferit-o în cei două mii de ani de istorie a sa. De la Sfânta Scriptură la 
Părinţii Bisericii, de la maeştrii de teologie la sfinţii care au străbătut secolele, Catehismul oferă o 
amintire permanentă a numeroaselor moduri în care Biserica a meditat despre credinţă şi a realizat un 
progres în învăţătură, pentru a da siguranţă credincioşilor în viaţa lor de credinţă. 

În însăşi structura sa, Catehismul Bisericii Catolice prezintă dezvoltarea credinţei, ajungând să 
atingă marile teme ale vieţii zilnice. Pagină după pagină se descoperă că tot ceea ce este prezentat 
nu este o teorie, ci întâlnirea cu o persoană care trăieşte în Biserică. Într-adevăr, după mărturisirea 
de credinţă urmează explicaţia vieţii sacramentale, în care Cristos este prezent, activ şi continuă să 
construiască Biserica Sa. Fără liturgie şi Sacramente, mărturisirea de credinţă nu ar avea eficacitate, 
pentru că ar fi lipsită de harul care susţine mărturia creştinilor. În acelaşi mod, învăţătura Catehismu-
lui despre viaţa morală capătă întreaga sa semnificaţie dacă este pusă în relaţie cu credinţa, liturgia şi 
rugăciunea (Porta fidei, nr. 11).

DOSAR
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Despre 
credinţă... 
cu
Sfântul 
Părinte

Despre originea lui Isus 
Naşterea Domnului luminează încă o dată cu lumina 

sa întunericul care adesea învăluie lumea noastră şi inima 
noastră şi aduce speranţă şi bucurie. De unde vine această 
lumină? Din peştera de la Betleem, unde păstorii au găsit 
„pe Maria şi pe Iosif şi pruncul, culcat în iesle” (Lc 2,16). 
În faţa acestei Sfinte Familii, apare o altă întrebare, mai 
profundă: cum a putut acest Prunc să aducă o noutate atât 
de radicală în lume, încât să schimbe cursul istoriei? Oare 
nu este ceva misterios în originea sa, care merge dincolo de 
peştera aceea? 

„Nu am venit de la mine însumi”
Astfel, apare din nou întrebarea despre originea lui Isus, 

aceeaşi pe care o rosteşte procuratorul Ponţiu Pilat în tim-
pul procesului: „De unde eşti tu?” (In 19,29). Şi totuşi, este 
vorba despre o origine foarte clară. În Evanghelia lui Ioan, 
atunci când Domnul afirmă: „Eu sunt pâinea coborâtă din 
cer”, iudeii reacţionează murmurând: „Nu este oare acesta 
Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată şi mamă îi cunoaştem? 
Cum de spune acum: «M-am coborât din cer?»” (In 6,42). 
Şi, puţin mai târziu, cetăţenii din Ierusalim se opun cu forţă 
în faţa pretinsei mesianităţi a lui Isus, afirmând că se ştie 
bine „de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va şti 
de unde este” (In 7,27). Însuşi Isus accentuează cât este 
de nepotrivită pretenţia lor de a cunoaşte originea sa, şi cu 
asta, oferă deja o orientare pentru a şti de unde vine: „Nu 
am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care 
m-a trimis, pe care voi nu-l cunoaşteţi” (In 7,28). Desigur, 
Isus este originar din Nazaret, s-a născut la Betleem, dar ce 
anume se ştie despre adevărata sa origine? 

Isus îşi are originea în Dumnezeu
Din cele patru Evanghelii reiese cu claritate răspunsul 

la întrebarea „de unde” vine Isus: adevărata sa origine este 
Tatăl, Dumnezeu; Cristos provine total de la El, însă într-un 

mod diferit de orice alt profet sau trimis al lui Dumnezeu, 
care l-au precedat. Această origine din misterul lui Dumne-
zeu, „pe care nimeni nu-l cunoaşte”, este conţinută deja în 
relatările copilăriei din Evangheliile lui Matei şi Luca, pe 
care le citim în acest timp al Crăciunului. Îngerul Gabriel 
vesteşte: „Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui 
Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naşte va 
fi numit Fiul lui Dumnezeu” (Lc 1,35). Repetăm aceste cu-
vinte ori de câte ori recităm Crezul, Mărturisirea de credin-
ţă: et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine 
- „s-a zămislit de la Duhul Sfânt, din Fecioara Maria”. La 
această frază, îngenunchem pentru că vălul care-l ascundea 
pe Dumnezeu este, ca să spunem aşa, deschis, şi misterul 
său insondabil şi inaccesibil ne atinge: Dumnezeu devine 
Emanuel, „Dumnezeu cu noi” (…).

Botezul ne face părtaşi de relaţia 
filială pe care o are Isus cu Tatăl

(…) Părinţii Bisericii vorbesc de mai multe ori despre 
Cristos ca despre noul Adam, pentru a sublinia începutul 
noii creaţii din naşterea Fiului lui Dumnezeu în sânul 
Fecioarei Maria. Acest lucru ne face să reflectăm des-
pre modul în care credinţa aduce şi în noi o noutate aşa 
de puternică, încât produce o a doua naştere. De fapt, la 
începutul existenţei noastre creştine este Botezul care ne 
face să ne renaştem ca fii ai lui Dumnezeu, ne face părtaşi 
de relaţia filială pe care o are Isus cu Tatăl. Şi aş vrea să 
notez că Botezul se primeşte; noi „suntem botezaţi” - este 
un pasiv - pentru că nimeni nu este capabil să se facă fiu 
al lui Dumnezeu de la sine: este un dar care este conferit 
în mod gratuit. Numai dacă ne deschidem la acţiunea lui 
Dumnezeu, ca Maria, numai dacă încredinţăm viaţa noastră 
Domnului ca unui prieten în care ne încredem total, totul 
se schimbă, viaţa noastră capătă un nou sens şi o nouă faţă: 
aceea de fii ai unui Tată care ne iubeşte şi nu ne abandonea-
ză niciodată. (…) 
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Isus este Fiul Unicul Născut al 
Tatălui şi vine de la Dumnezeu

(…) Să ne întoarcem la întrebarea de la care am pornit, 
aceea despre originea lui Isus, sintetizată de întrebarea lui 
Pilat: „De unde eşti tu?”. Din reflecţiile noastre apare clar, 
încă de la începutul Evangheliilor, care este adevărata ori-
gine a lui Isus: El este Fiul Unicul Născut al Tatălui, vine 
de la Dumnezeu. Suntem în faţa misterului mare şi tulbu-
rător pe care-l celebrăm în acest timp al Crăciunului: Fiul 
lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, s-a întrupat 
în sânul Fecioarei Maria. Aceasta este o veste care răsună 
mereu nouă şi care poartă în sine speranţă şi bucurie inimii 
noastre, pentru că ne dăruieşte de fiecare dată certitudinea 
că, deşi adesea ne simţim slabi, săraci, incapabili în faţa 
dificultăţilor şi a răului din lume, puterea lui Dumnezeu 
acţionează mereu şi săvârşeşte lucruri minunate chiar în 
slăbiciune. Harul său este forţa noastră (cf. 2Cor 12,9-10). 

(Audienţa generală de miercuri, 2 ianuarie 2013)

Fecioara Maria: 
Icoană a credinţei ascultătoare 

 „Bucură-te!” - un salut care marchează începutul Evan-
gheliei, al Veştii Bune

„Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!” (Lc 
1,28). Acestea sunt cuvintele prin care arhanghelul Gabriel 
se adresează Mariei. La prima vedere, termenul „bucură-te” 
pare un salut normal, obişnuit în ambientul grec, însă acest 
cuvânt, dacă este citit pe fundalul tradiţiei biblice, dobân-
deşte o semnificaţie mult mai profundă. Tot acest termen 
este prezent de patru ori în versiunea greacă a Vechiului 
Testament şi întotdeauna ca vestire de bucurie pentru ve-
nirea lui Mesia (cf. Sof 3,14; Il 2,21; Zah 9,9; Lam 4,21). 
Salutul îngerului adresat Mariei este, deci, o invitaţie la bu-
curie, la o bucurie profundă, vesteşte sfârşitul tristeţii care 
există în lume în faţa limitei vieţii, a suferinţei, a morţii, a 
răutăţii, a întunericului răului care pare să întunece lumina 
bunătăţii divine. Este un salut care marchează începutul 
Evangheliei, al Veştii Bune. 

Dar de ce este invitată Maria să se bucure în acest mod? 
Răspunsul se găseşte în partea a doua a salutului: „Domnul 
este cu tine”. (…) În dialogul dintre înger şi Maria, se re-
alizează exact această promisiune: Maria este identificată 
cu poporul logodit de Dumnezeu, este cu adevărat Fiica 
Sionului în persoană; în ea se împlineşte aşteptarea venirii 
definitive a lui Dumnezeu, în ea îşi stabileşte locuinţă Dum-
nezeul cel viu. 

Maria, model şi mamă a tuturor 
celor care cred

În salutul îngerului, Maria este numită „plină de har”; 
în greacă, termenul „har”, charis, are aceeaşi rădăcină 
lingvistică a cuvântului „bucurie”. Şi în această expresie se 
clarifică ulterior izvorul bucuriei Mariei: bucuria provine 
din har, adică provine din comuniunea cu Dumnezeu, din 

faptul de a avea o conexiune aşa de vitală cu El, încât să fie 
locuinţă a Duhului Sfânt, complet plăsmuită de acţiunea lui 
Dumnezeu (…) Evanghelistul Luca relatează evenimentul 
Mariei printr-un fin paralelism cu evenimentul lui Abraham. 
Aşa cum marele Patriarh este părintele celor care cred, care 
a răspuns la chemarea lui Dumnezeu să iasă din ţara în care 
trăia, din certitudinile sale, pentru a începe drumul spre o 
ţară necunoscută şi posedată numai în promisiunea divină, 
tot aşa Maria se încrede cu încredere deplină în cuvântul pe 
care i-l vesteşte mesagerul lui Dumnezeu şi devine model 
şi mamă a tuturor celor care cred. 

Drumul de credinţă 
cuprinde momente de bucurie, 
dar şi momente de întuneric

Aş vrea să subliniez un alt aspect important: deschide-
rea sufletului în faţa lui Dumnezeu şi faţă de acţiunea sa 
în credinţă include şi elementul întunericului. Dar tocmai 
acela care - asemenea Mariei - este deschis în mod total lui 
Dumnezeu, ajunge să accepte voinţa divină, chiar dacă este 
misterioasă, chiar dacă adesea nu corespunde propriei voin-
ţe şi este o sabie care străpunge sufletul, aşa cum îi va spune 
în mod profetic Mariei bătrânul Simeon, în momentul în 
care Isus este prezentat la Templu (cf. Lc 2,35). Drumul de 
credinţă al lui Abraham cuprinde momentul de bucurie pen-
tru darul fiului Isaac, dar şi momentul întunericului, când 
trebuie să urce pe muntele Moria pentru a îndeplini un gest 
paradoxal: Dumnezeu îi cere să-l jertfească pe fiul pe care 
abia i-l dăruise. Aşa este şi pentru Maria: credinţa sa trăieşte 
bucuria de la Buna Vestire, dar trece şi prin întunericul răs-
tignirii Fiului, pentru a putea ajunge până la lumina Învierii.  
Nu este diferit nici pentru drumul de credinţă al fiecăruia 
dintre noi: întâlnim momente de lumină, însă întâlnim şi 
pasaje în care Dumnezeu pare absent, tăcerea sa apasă în 
inima noastră şi voinţa sa nu corespunde voinţei noastre, 
cu ceea ce am vrea noi. Dar cu cât ne deschidem mai mult 
lui Dumnezeu, primim darul credinţei, ne punem total în 
El încrederea noastră - ca Abraham şi ca Maria - cu atât 
mai mult El ne face capabili, cu prezenţa sa, să trăim orice 
situaţie a vieţii în pace şi în certitudinea fidelităţii sale şi a 
iubirii sale. Însă asta înseamnă a ieşi din noi înşine şi din 
propriile proiecte, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie 
făclie care conduce gândurile noastre şi acţiunile noastre. 

(…) Solemnitatea Naşterii Domnului ne invită să trăim 
umilinţa şi ascultarea din credinţă. Gloria lui Dumnezeu nu 
se manifestă în triumful şi în puterea unui rege, nu stră-
luceşte într-o cetate vestită, într-un palat somptuos, ci îşi 
stabileşte locuinţă în sânul unei fecioare, se revelează în 
sărăcia unui prunc. Atotputernicia lui Dumnezeu, chiar şi 
în viaţa noastră, acţionează cu forţa, adesea silenţioasă, a 
adevărului şi a iubirii. Credinţa ne spune, aşadar, că puterea 
lipsită de apărare a acelui Prunc până la urmă va învinge 
zgomotul puterilor lumii. 

(Audienţa generală de miercuri, 19 decembrie 2012)
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Simboluri ale Credinţei (IV)
Pr. prof. dr. Wilhelm DANCĂ 

Simbolul niceean

Primele patru concilii ecumenice – Niceea (325), Constantinopol (381), Efes (431) şi Calcedon (451) – au fost atât de 
importante în formularea credinţei Bisericii de la început1, încât unii Sfinţi Părinţi le-au comparat cu cele patru Evanghe-
lii. „Profesiunile de credinţă” (oroi) elaborate la aceste concilii răspundeau necesităţii vitale a Bisericii „de a da seama 
de credinţa” ei, adică de credinţa adevărată, pe de o parte, iar pe de alta, de a dovedi eroarea în care se aflau susţinătorii 
credinţelor greşite sau eretice2.

Conciliul de la Niceea a avut loc în timpul pontificatului Papei Silvestru I şi a fost convocat de împăratul Constantin 
în anul 325, cu scopul de a pune capăt controversei ariene ce izbucnise în partea orientală a imperiului roman. Iniţiatorul 
acestei controverse teologice era Arius, născut în Libia de astăzi, între anii 256 şi 260. A ajuns preot în zona Alexandrei, 
mai exact la Baukalis, în Egipt, şi acolo învăţa câteva lucruri despre Sf. Treime în lumina adopţionismului şi subordinaţi-
onismului, negând divinitatea Fiului, eternitatea şi consubstanţialitatea lui cu Tatăl. Potrivit lui Eusebiu din Cezareea, la 
conciliu au luat parte 250 de părinţi invitaţi, aproape toţi provenind din Bisericile Orientale, pe când Sf. Ilarie de Poitiers 
a vorbit despre prezenţa a 318 de părinţi conciliari.

Rezultatul major al conciliului 
a fost definirea credinţei creştine, 
care a primit forma unei profe-
siuni de credinţă. Dacă e citită 
cu atenţie, se poate vedea că în 
spatele acestei profesiuni se află 
un alt simbol al credinţei, dar des-
pre autorul sau locul originar al 
formulării lui încă nu se ştiu prea 
multe lucruri3. Oricum, la acest 
simbol de credinţă mai vechi s-au 
adăugat următoarele expresii teo-
logice cu iz filosofic specific cul-
turii greceşti din vremea respec-
tivă: „adică din substanţa Tatălui, 
Dumnezeu din Dumnezeu, lumină 
din lumină, Dumnezeu adevărat 
din Dumnezeu adevărat, născut 
iar nu creat” şi mai ales termenul 
„consubstanţial” despre care s-a 
vorbit mult de atunci încoace.

În traducere românească, simbolul niceean poate fi redat astfel:
«Credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute. Şi într-un 

singur Domn, Isus Cristos, fiul lui Dumnezeu, născut unul-născut din Tatăl, adică din substanţa Tatălui, Dumnezeu din 
Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de aceeaşi substanţă cu 
Tatăl, potrivit grecilor consubstanţial, prin care toate s-au făcut, fie cele care sunt în cer, fie cele care sunt pe pământ; 
pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire a coborât din cer, s-a întrupat, s-a făcut om, a suferit şi a înviat a treia zi, 
s-a suit la ceruri şi va veni să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi. Credem în Duhul Sfânt.

Dar cei ce spun: „era un timp în care el nu exista”, „înainte de a se naşte nu era”, „a fost creat din nimic”, sau cei ce 
spun că fiul lui Dumnezeu este de o altă substanţă sau de o altă esenţă decât cea a Tatălui, sau că Fiul lui Dumnezeu este 
supus schimbării sau alterării, pe aceştia îi condamnă biserica catolică şi apostolică».

Principalii apărători ai credinţei niceene au fost Sfintul Atanasie şi Sfântul Ilarie de Poitiers. Ambii au subliniat că la 
baza ortodoxiei, adică a dreptei credinţe, stă consimţământul episcopilor adunaţi în sinod, dar rolul sinodalităţii era inter-
pretat diferit. La început, Sfântul Atanasie a considerat simbolul credinţei de la Niceea drept o condamnare ecumenică a 
lui Arius, iar mai târziu, începând din 350, a formulat o doctrină proprie despre autarhia simbolului niceean. Deranjat că 
în Bisericile locale circulau multe şi diferite simboluri, a prezentat credinţa celor 318 Părinţi de la Niceea drept cuvânt ce 
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rămâne în veci, ca şi cuvântul lui Dumnezeu, aproape egal cuvântului din 
Biblie. Prietenii lui nu aveau aceeaşi părere. De exemplu, în Biserica ori-
entală, Părinţii capadocieni au preluat simbolul credinţei de la Niceea, dar 
au căutat o nouă exprimare. În Biserica occidentală, Sf. Ilarie de Poitiers 
era de părere că sinodul e calea normală pentru predicarea publică a dreptei 
credinţe, dar nu credinţa niceeană, ci credinţa baptismală4 este autarhică. 
Aşadar, a renunţa sau a modifica simbolul niceean nu înseamnă în mod 
necesar renunţarea la credinţa baptismală . Fapt e că arianismul va reveni 
după conciliul de la Niceea şi abia după conciliul de la Constantinopol 
(381) va fi răpus definitiv.

Elementele principale ale simbolului credinţei niceene sunt următoarele 
afirmaţii: Isus Cristos este Fiul unul-născut şi pre-existent al Tatălui; ni-
meni altcineva nu este ca el în relaţia sa cu Dumnezeu, deoarece numai el, 
nefiind creat ci născut din Tatăl, este consubstanţial (homoousios) lui.

Faptul că Isus este în mod substanţial una cu Tatăl înseamnă că el este Dumnezeu aşa cum Tatăl este Dumnezeu. În 
ceea ce priveşte fiinţa sa, nu este cu nimic inferior lui, deoarece el este „Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. Cu alte cuvinte, el are toate caracteristicile divinităţii, începând cu trăsătura 
veşniciei şi a imutabilităţii. Există „din totdeauna” împreună cu Tatăl şi este în toate egal Lui, cu excepţia diferenţei 
personale determinate de relaţia de fiu sau de născut. Considerată în felul acesta, relaţia dintre Tatăl şi Isus scapă oricărei 
interpretări ce ar tinde spre subordinaţionism.

Astăzi, simbolul niceean ne spune două lucruri importante. Mai întâi, ne îndeamnă să nu neglijăm sau să minimalizăm 
rolul fundamental pe care îl are Isus în mijlocirea revelaţiei şi a mântuirii. Dacă el nu ar fi Fiul egal cu Tatăl în ce priveşte 
divinitatea, unit din totdeauna şi pentru totdeauna cu el în plinătatea iubirii, nu ar fi capabil nici să-l facă cunoscut, nici să-l 
facă „văzut”, aşa cum este el în mod real, nici să-i fi condus pe oameni la el, dăruindu-le harul de a deveni fiii săi adoptivi. 
Apoi, simbolul niceean ne arată în mod exemplar modul în care credinţa se poate deschide dialectic spre o anumită cultură 
fără să se renunţe la caracteristicile sale specifice. Mulţi termeni din crezul de la Niceea provin din lumea filosofică greacă, 
dar ei nu au fost folosiţi decât după o intensă muncă de remodelare critică a sensului lor originar, adică numai atunci când 
au devenit capabili să recepteze şi să transmită adevărul revelat de Sf. Scriptură5 .

În Catehismul Bisericii Catolice (nr. 465) s-a făcut o referinţă la conciliul de la Niceea: «În 325, primul Conciliu 
ecumenic de la Niceea a mărturisit în Crezul său că Fiul lui Dumnezeu este „născut, iar nu creat, de o fiinţă (homoousios, 
„de aceeaşi substanţă”) cu Tatăl” şi l-a condamnat pe Arius care afirma că „Fiul lui Dumnezeu a ieşit din neant” şi „dintr-o 
altă substanţă decât Tatăl”».şi tot în Catehismul Bisericii Catolice (nr. 464), se găseşte o sinteză a provocărilor credinţei la 
care a răspuns mai întâi conciliul de la Niceea şi apoi celelalte concilii: «Evenimentul unic şi cu totul singular al Întrupării 
Fiului lui Dumnezeu nu înseamnă că Isus Cristos este în parte Dumnezeu şi în parte om, şi nici rezultatul unui amestec 
confuz între divin şi uman. El s-a făcut cu adevărat om rămânând cu adevărat Dumnezeu. Isus Cristos este Dumnezeu cu 
adevărat şi om adevărat».

Într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu „s-a arătat în trup” (1Tim 3, 16). Aceasta este convingerea plină de bucurie a Bisericii, 
acesta este semnul distinctiv al credinţei creştine: „venirea lui Cristos în trup vine de la Dumnezeu” (1In 4, 2). Biserica 
a apărat acest adevăr de credinţă şi l-a clarificat de-a lungul primelor secole creştine. Liturgia Sfântului Ioan Gură de 
Aur proclama şi cânta: «Unule-născut, Fiule şi Cuvinte al lui Dumnezeu, cel ce eşti fără de moarte şi ai primit, pentru 
mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururi Fecioara Maria, neschimbat întrupându-te şi 
răstignindu-te, Cristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, Unul fiind din Sfânta Treime, preamărit împreună 
cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi!”6 .

Ce putem face noi, astăzi? Mai întâi, să mărturisim adevărul pe care îl propune Catehismul Bisericii Catolice (nr. 
479) pe urmele Sfintei Scripturi şi ale Conciliului de la Niceea: «La vremea stabilită de Dumnezeu, Fiul unul-născut al 
Tatălui, Cuvântul veşnic, deci Cuvântul şi Chipul substanţial al Tatălui, s-a întrupat: fără să piardă natura dumnezeiască 
şi-a asumat natura omenească». Apoi, să ne bucurăm de acest adevăr!

1 Cf. Yves Congar, Il primato dei quattro primi concili ecumenici, trad. it., Roma 1961.
2  Cf. Giuseppe Alberigo, „Introduzione”, în: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo – G. L. Dossetti – Perikles-P. 

Joannou – C. Leonardi – P. Prodi, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1991, p. x.
3  Opinia majoritară a specialiştilor spune că avem un simbol de origine ierusalimitană sau palestiniană. Cf. Perikles-P. Joannou, „Concilio 

Niceno I”, în: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, p. 1-3.
4 Cf. Basil Studer, „La Bibbia, letta nella chiesa”, în: Angelo di Bernardino – Basil Studer (dir.), Storia della teologia, vol. I, Edizione 

Piemme, Casale Monferrato 1993, p. 454.
5  Vittorio Battaglia, „Nicea”, în: Lexicon. Dizionario Teologico Enciclopedico, a cura di Luciano Pacomio – Vito Mancuso, Edizione 

Piemme, Casale Monferrato, 1994, pp. 696-697. 
6 Sfântul Ioan Gură de Aur, Troparul „O monogenes”, apud Catehismul Bisericii Catolice, Editura ARCB, Bucureşti 1993, nr. 469, p. 109.

DOSAR
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DOSAR 

NUME: LEJEUNE
PRENUME: JÉRÔME
OCUPAŢIA: medicul şi cercetătorul francez care a descoperit trisomia cromozomului 21, originea 

genetică a sindromului Down 
PERIOADA VIEŢII: 1926-1994

Omul care spunea: Timete Dominum et nihil aliud*
„…nu am găsit vreodată contradicţii ireductibile între ceea ce am învăţat după o lungă 

experienţă ştiinţifică şi ceea ce mi-a fost transmis de credinţa catolică”, spunea  Jérôme Jean 
Louis Marie Lejeune, medicul şi cercetătorul care avea să descopere în 1958 anomalia gene-
tică responsabilă pentru sindromul Down: trisomia cromozomului 21 (Studi Cattolici, n. 188, 
1976, Jérôme Lejeune, interviu despre teoria evoluţiei). 

Motivul pentru care l-am ales pe Lejeune ca protagonist al rubricii „Credinţa cu nume şi 
prenume” este integritatea sa morală, faptul că nu s-a simţit stingherit de propria credinţă ale 
cărei învăţături le-a susţinut cu fermitate, chiar cu riscul de a fi pus la index de lumea ştiinţifică 
contemporană.

Resortul care l-a împins pe Lejeune să descopere trisomia cromozomului 21 nu a fost 
unul ştiinţific, ci profunda compasiune faţă de aproapele aflat în suferinţă. Înainte de a fi 
un cercetător, Lejeune era un medic cu vocaţia alinării chinurilor micilor săi pacienţi şi a 
îmbunătăţirii calităţii vieţii lor. Medicina practicată de el era întru totul orientată spre slujirea 
umanităţii şi apărarea vieţii din momentul conceperii acesteia, căci spunea Lejeune: „Viaţa 
fiecărui om are un început foarte precis: momentul fecundării […]. Această afirmaţie nu este 
o ipoteză formulată de teoreticieni, nici o opinie a teologilor, ci o constatare bazată pe ştiinţă” 

(Jerome Lejeune, Mesajul vieţii, 2002).
Lupta în favoarea vieţii dusă de medicul francez a fost intim legată de vocaţia sa creştină. Simbioza dintre omul de ştiinţă şi 

cel de credinţă s-a exprimat cu elocvenţă atât în viaţa profesională cât şi în cea de familie. Într-un interviu acordat agenţiei catolice 
Zenit de doamna Birthe Bringsted-Lejeune, şi publicat pe 23 august 2012, soţia geneticianului a cărui cauză de beatificare a fost 
iniţiată în 2007 l-a descris pe Jérôme Lejeune ca pe o persoană al cărei „eroism” a constat în a-şi trăi vocaţia de medic, de tată şi de 
soţ cu dăruirea cuiva conştient de darul vieţii. „Da, lucra mult; îşi iubea munca, dar nu o făcea pentru bani, o făcea din pasiune”, a 
spus doamna Bringsted-Lejeune în interviul citat, precizând totodată că soţul ei nu şi-a neglijat niciodată familia în favoarea mun-
cii. „Era mereu acasă la ora cinei”, îşi aminteşte soţia renumitului cercetător. „Aveam avantajul că atât spitalul cât şi laboratorul 
erau în apropiere, încât reuşea să vină acasă la ora prânzului şi a cinei. Erau momente fericite, ne povestea tot ce făcuse în timpul 
zilei, bolnavii pe care-i vizitase, problemele care se iviseră, raportul cu familiile pacienţilor. (…) Când era în călătorie ne scria, 
mie şi copiilor, în fiecare zi. Avem un cufăr plin cu scrisori de la el. Sunt scrisori interesante, în care îşi istoriseşte munca, scrisori 
pe care le citeam fiilor când el era departe de casă (…) Fiind în Japonia sau America, nu se culca până când nu le scria copiilor o 
scrisoare zilnic, încât şi atunci când era absent fizic, reuşea să fie prezent prin lucrurile interesante pe care ni le povestea”.   

Profesor la Universitatea din Paris, membru al Academiei de Ştiinţe începând din 1974 şi primul preşedinte al Academiei 
Pontificale pentru Viaţă, dar şi mare prieten al lui Ioan Paul al II-lea, Lejeune şi-a dorit ca descoperirea trisomiei cromozomului 
21 să fie un resort pentru aflarea unor tratamente  împotriva maladiilor genetice şi nu o justificare pentru efectuarea avorturilor 
aşa-zis terapeutice, care nu reuşesc să facă abstracţie de practicile eugenice.

Lupta însufleţită dusă de Lejeune împotriva avortului nu era a unui exaltat cu principii morale inflexibile ci rezultatul convin-
gerii unui medic cu o profundă umanitate şi un perfect simţ al realităţii. Intrând zilnic în contact cu suferinţa a mii de pacienţi şi a 
familiilor acestora, a descoperit nu doar trisomia 21 dar mai ales adevărul că un copil Down este o expresie a iubirii şi frumuseţii 
lui Dumnezeu, o persoană care merită pe deplin dreptul la viaţă. Munca zilnică cu micuţii pacienţi Down a reprezentat contextul 
în care Lejeune şi-a alimentat şi maturizat convingerile anti-avort. Poziţia sa intransigentă în privinţa avortului chiar şi în cazul 
malformaţiilor sau al maladiilor genetice, convingere pe care a susţinut-o cu autoritatea sa profesională şi ştiinţifică, i-a atras 
critici şi marginalizare din partea lumii academice, ca şi probabila eliminare a numelui său din lista laureaţilor Premiului Nobel. 

Dar metrul divin este diferit de cel uman şi va veni probabil ziua în care micuţii Down se vor putea adresa în rugăciune unui 
Fericit (şi mai târziu poate unui Sfânt) chemat Lejeune, un protector care s-a luptat pentru ca ei să vadă lumina zilei, cu riscul de 
a fi criticat şi desconsiderat de mare parte dintre colegi, în numele unui progres ştiinţific care se uită la Dumnezeu de sus în jos.

Anca MĂRTINAŞ GIULIMONDI

* „Temeţi-vă de Domnul şi de nimic altceva” era motto-ul medicului şi cercetătorului francez Jérôme Jean Louis Marie Lejeune
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RECENZIE 

Unicitatea fiinţei umane. 
Edith Stein şi Duns Scotus

Filozofia steiniană este studiată de obicei prin inter-
mediul a două tradiţii de gândire: fenomenologia mo-
dernă a lui Husserl şi gândirea medievală, teologică şi 
naturalist-aristotelică, a Sfântului Toma de Aquino. Dată 
fiind ponderea prezenţei lui Husserl şi a Sfântului Toma 
în scrierile steinene, este, probabil, firesc ca accentul 
exegezei să cadă asupra  fenomenologiei realiste care 
se apropie speculativ de conceptele gândirii tomiste şi 
tinde către adevărul Fiinţei eterne, fără a renunţa totuşi 
la Eul conştient al persoanei umane şi la experienţa sa 
subiectivă. 

Cu toate acestea, partea cea mai originală a gândi-
rii lui Edith Stein privitoare la persoană este inspirată 
într-o mult mai mare măsură de John Duns Scotus – aşa-
numitul Doctor Subtilis – decât de Doctor Angelicus. 
Deprinzând, cu ajutorul maestrului ei Husserl, obiceiul 
intelectual de a căuta adevărul fără prejudecăţi legate 
de şcolile de gândire, Stein are libertatea să „examineze 
totul”, adică marea tradiţie metafizică a Bisericii, şi să 
„păstreze ceea ce este bun” (1Tes 5,21), indiferent de 
celebrele rivalităţi dintre şcoala dominicană, care se 
revendică de la Sf. Toma, şi şcoala franciscană, care a 
adoptat gândirea Sfântului Bonaventura şi a Fericitului 
Duns Scotus. 

Dincolo de prejudecăţile legate, de pildă, de modul 
în care Duns Scotus a propus o regândire subtilă, deşi 
uneori artificial de complexă, a metafizicii Sfântului 
Toma – şi, trebuie să reunoaştem, dincolo de regretul 
unora dintre noi că aceste divergenţe au degenerat în 
gândirea reducţionistă a lui William Ockham, conducând 
astfel la eradicarea completă a metafizicii în gândirea 
modernă – meritele lui Duns Scotus în elaborarea unei 
concepţii asupra individualităţii ce permite o concep-
ţie filozofică asupra persoanei individuale se cuvin 
apreciate cu obiectivitate. Arheologia acestei concepţii 
scotiste asupra individualităţii persoanei este realizată cu 
o deosebită acurateţe şi cu un rafinament scolastic care 
poate fi situat în cea mai bună tradiţie a genului de către 
cercetătorul franciscan italian Francesco Alfieri, în teza 
sa de doctorat La presenza di Duns Scoto nel pensiero di 
Edith Stein. La questione dell'individualità, susţinută la 
Universitatea Laterană din Roma, în 2010 şi publicată în 
acelaşi an. 

Primul capitol al acestei lucrări încearcă să recu-
pereze, printr-o cercetare istorico-critică, principalele 
„izvoare” scotiste ale scrierilor lui Edith Stein şi Hedwig 
Conrad-Martius, amândouă discipole ale lui Edmund 
Husserl. Cel de-al doilea capitol prezintă principiul sco-
tist al individuaţiei, apărând legitimitatea sa ontologică 
prin reluarea conceptelor şi argumentelor scotiste ce sus-

ţin că, avându-şi temeiul într-o realitate ultimă a fiinţei 
(ultima realitas entis), individul nu este diluat ontologic 
într-un univers în care nu are loc decât ca un element 
general, ci „are o soliditate în sine şi o poziţie unică în 
universul creat” (p. 125). 

Cel de-al treilea capitol, care este şi cel mai origi-
nal, arată cum Stein „salvează”, pe urmele lui Scotus, 
unicitatea sau singularitatea fiinţei umane de un soi de 
„anonimat” ontologic care ar proveni din individuarea 
substanţei formale numai cu ajutorul materiei prime, 
care reprezintă principiul individuaţiei în tradiţia tomis-
tă. Abordarea scotistă a individuaţiei lasă loc pentru o 
singularitate a omului care, deşi „intangibilă”, poate fi 
constitutivă pentru persoana umană şi poate fi păstrată 
numai prin actul de a o conştientiza. Deşi individul uman 
are, din cauza unicităţii sale, o structură „monadologică”, 
fiind închis în sine faţă de alte structuri similare (p. 140), 
totuşi tocmai această ultima solitudo face posibilă, nu 
numai recunoaşterea singularităţii celuilalt, ci şi empatia 
şi deschiderea „eu-lui” către solidaritatea cu un „tu”. 

În rezumat, lucrarea lui Francesco Alfieri oferă o 
sursă extrem de complexă şi de riguroasă pentru a recon-
stitui izvoarele concepţiei steiniene despre persoană şi 
pentru a examina atent arhitectura acestei concepţii, ca şi 
pentru a revaloriza obiectiv contribuţia lui Duns Scotus 
la o filozofie personalistă care a irigat, între altele, şi te-
renul intelectual ce a condus la elaborarea documentelor 
Conciliului Vatican II. 

Tereza-Brânduşa PALADE
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rubrică realizată de
Pr. Tarciziu ŞERBANuvântul  Domnului

omentariu la Evanghelia duminicală

Botezul Domnului (C)

Odată cu sărbătoarea Botezului Domnului, se încheie ciclul sărbătorilor Crăciunului şi, în acelaşi timp, se deschide ciclul 
Timpului de peste an, de-a lungul căruia, vreme de 34 de săptămâni, ne este prezentată întreaga activitate publică a lui Isus 
Cristos.

E drept că relatarea Botezului Domnului ocupă un loc relativ restrâns în toate cele patru evanghelii, deşi acest eveniment 
reprezintă un moment deosebit de important. Precedat de o pregătire de amploare iniţiată de Ioan Botezătorul, pregătire ce 
presupunea o purificare printr-un botez cu apă a întregului popor, Botezul lui Isus în râul Iordan se vrea a fi momentul de 
întâlnire cu Cristos a tuturor celor care îl aşteaptă. Se vede, totuşi, că Ioan Botezătorul a impresionat destul de multă lume 
prin predica şi prin gesturile sale, astfel încât unii au crezut despre el că ar fi Mesia. El va avea, însă, onestitatea să recunoască 
rolul său de Înainte-mergător al Aceluia care este mai puternic şi care, în curând, va revărsa asupra tuturor celor care îl 
aşteaptă un botez cu Duh Sfânt şi cu foc (botez în care recunoaştem evenimentul Rusaliilor).

Mărturia lui Ioan este întărită de o manifestare divină care are loc după Botez, în timp ce Isus se ruga. Într-adevăr, Sfântul 
Luca este singurul dintre evanghelişti care scoate în evidenţă acest aspect: în timp ce se ruga, Duhul Sfânt se coboară asupra 
lui Isus sub chip de porumbel, iar din cerul care s-a deschis, s-a auzit un glas, glasul Tatălui: Tu eşti Fiul meu preaiubit; în 
tine îmi găsesc toată bucuria. Această dublă manifestare divină echivalează cu o consacrare mesianică şi cu o învestitură în 
vederea misiunii publice pe care Mântuitorul avea să o desfăşoare din acest moment. (Mai multe detalii referitoare la această 
misiune pe care Isus o va desfăşura, ne vor fi oferite în fragmentul evanghelic al duminicii a treia de peste an.) Ar merita, aici, 
să subliniem faptul că un eveniment similar va avea loc, potrivit cărţii Faptele Apostolilor, în ziua de Rusalii când, asupra 
grupului de apostoli şi de ucenici adunaţi în încăperea de sus (Fap 1,13; 2,1), s-a coborât Duhul Sfânt sub chip de limbi de 
foc. În acel moment se naşte Biserica ce va fi consacrată şi învestită să continue în lume misiunea desfăşurată până atunci 
de Isus Cristos. Or, acest paralelism dintre consacrarea şi învestirea lui Isus Cristos şi consacrarea şi învestirea Bisericii ne 
permite să întrezărim noua dimensiune a Botezului instituit de Mântuitorul: prin Botez, creştinul nu numai că devine un fiu 
preaiubit al Tatălui, dar el este învestit ca, în Biserică, împreună cu Cristos, să ducă vestea cea bună săracilor, să-i vindece pe 
cei cu inima zdrobită, să propovăduiască prinşilor în război eliberarea şi orbilor vederea, să le dea celor asupriţi libertatea 
şi să vestească un an de îndurare a Domnului... (Lc 4,18)

Să nu uităm, aşadar, că în momentul botezului pe care l-am primit, noi am fost ridicaţi la o demnitate nouă, divină, şi că, 
în acelaşi timp, am fost învestiţi cu o misiune mântuitoare. Ne rămâne ca de-a lungul vieţii să ne păstrăm demnitatea şi să 
ne îndeplinim misiunea încredinţată. 

Duminica a II-a (C)

A fost o nuntă în Cana Galileii şi era mama lui Isus acolo. A fost chemat şi Isus precum şi ucenicii săi la nuntă. Şi sfâr-
şindu-se vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin!”. Isus i-a zis: „Ce vrei de la mine, femeie? Încă n-a sosit ceasul meu.” 
Mama lui a spus slujitorilor: „Orice vă va spune, faceţi”. Erau acolo şase vase de piatră, puse pentru purificarea iudeilor; 
fiecare cuprindea câte două-trei vedre. Le-a zis Isus: „Umpleţi vasele cu apă!” Şi ei le-au umplut până sus. Apoi le-a zis; 
„Scoateţi acum şi duceţi nunului”. Şi ei i-au dus. Când a gustat nunul apa făcut vin – şi nu ştia de unde este, iar slujitorii 
care scoseseră apa ştiau –, l-a chemat nunul pe mire şi i-a zis: „Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când s-au îmbătat, îl 

Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Cristos, 
drept răspuns Ioan le-a spus tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine unul care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt 
vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei: El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”.

După ce întreg poporul a fost botezat, s-a botezat şi Isus şi, pe când se ruga, s-a deschis cerul şi Duhul Sfânt a coborât 
asupra Lui cu o înfăţişare trupească, ca un porumbel, iar din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul meu preaiubit; 
în tine îmi găsesc toată bucuria” (Lc 3, 15-22).
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Duminica a III-a (C)

Iată-ne în sinagoga de la Nazaret. Arheologii ne-au arătat că aceste mici edificii publice erau construite, în mod obiş-
nuit, din trei încăperi dintre care una era despărţită de încăperea centrală de o perdea (aidoma Sfintei Sfintelor din Templul 
de la Ierusalim). În această încăpere se aflau depozitate cărţile sfinte. Încăperea centrală era dominată de un pupitru de la 
care era proclamat în mod solemn textul sfânt în ziua de sabat. Şefului sinagogii îi revenea să desemneze persoana care 
va citi şi va explica textul biblic al acelei zile de sabat.

În ziua de sabat despre care Sfântul Luca ne vorbeşte, Isus a fost desemnat să ia cuvântul şi nu putem să nu remarcăm 
minuţiozitatea cu care evanghelistul a construit secvenţa într-un echilibru perfect, ca într-o oglindă: Isus s-a ridicat (v.16) 
şi apoi s-a aşezat (v.20); a deschis cartea (v.17) şi apoi a închis-o (v.20); iar la mijlocul acestei secvenţe, a situat citatul 
din Isaia care descria ungerea mesianică. În mod obişnuit, predicatorul, care nu era neapărat un „profesionist”, oferea o 
explicaţie textului citit parafrazând principalele sale afirmaţii. În ziua aceea s-a întâmplat un lucru nemaiauzit. Isus  nu a 
dat nici o explicaţie referitoare la eliberarea celor închişi sau vindecarea orbilor. Întreaga aşteptare a omenirii se concentra 
în aceste fraze ale bătrânului Isaia, iar Isus spune doar atât: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre!

În acea clipă, totul se răstoarnă: aceste promisiuni pe care Sfântul Luca le-a evocat în episoadele Copilăriei lui Isus 
(în acele minunate cântări, a Mariei, a lui Zaharia şi a lui Simeon) se realizează, prin simpla prezenţă a celui care tocmai 
a citit profeţia. Isus nu dă explicaţii de genul „Scriptura se împlineşte pentru că ea despre mine vorbeşte…”. El oferă mai 
curând indicii şi îi lasă liberi pe ascultătorii săi să constate ce se întâmplă în jurul lui. Urmarea va arăta, desigur, că putem 
avea ochi şi să nu vedem nimic.

Nouă ne place episodul Nunţii din Cana poate pentru că ne place să-l vedem pe Isus aşezat la masă împreună cu 
prietenii săi şi cu mama sa cu ocazia unei nunţi. În fond, prin Isus, Dumnezeu însuşi se aşază la masa noastră, stă de vorbă 
cu noi, se bucură împreună cu noi, mănâncă şi bea împreună cu noi. Iată însă că, la un moment dat, nimeni nu mai are ce 
bea. Nu se cunosc prea multe lucruri nici despre miri şi nici despre cauza terminării vinului. Am putea spune chiar că toate 
aceste lucruri sunt învăluite într-un mister… În acest caz, am putea încerca să citim episodul Nunţii din Cana ca pe o nouă 
scenă biblică a căsătoriei pe care Dumnezeu încearcă să o încheie cu „mireasa” pe care o iubeşte şi care nu este alta decât 
poporul ales, Israel. „Căsătoria” s-a dovedit a fi una dificilă, de vreme ce Dumnezeu a cerut de-atâtea ori credincioşia şi 
energia atâtor patriarhi şi profeţi. Dar iat-o pe Mama lui Isus, fecioara prin excelenţă a lui Israel, cea care îl reprezintă 
aici pe poporul ales, mărturisind că nu mai au vin. (Cele şase vase mari ale legămintelor sale s-au dovedit a fi efemere.) 
Şi pentru că nu mai există vin, nu mai există nici bucurie (vinul fiind simbolul bucuriei). Sfântul Augustin a vorbit, 
comentând acest episod, de şase epoci ale lumii la capătul cărora se afla cea de-a şaptea, care este cea a răscumpărării. 
Şi iată că Isus oferă din nou posibilitatea, prin venirea sa în lume, a reluării legăturii de iubire, legătură ce se vrea a fi o 
căsătorie care să dureze toată veşnicia.

Rolul Mamei lui Isus, prin invitaţia la disponibilitate (Orice vă va spune, faceţi…), depăşeşte acea delicateţe naturală a 
unei femei care remarcă nedumerirea invitaţilor. Ea asumă în realitate întreaga sete a poporului lui Dumnezeu după un vin 
nou, mesianic. Astfel, Isus, la invitaţia mamei sale, cere să fie umplute cele şase vase de piatră. (Nu putem să nu remarcăm 
precizia cu care Sfântul Ioan notează că aceste vase conţineau în mod obişnuit apă nu pentru băut, ci pentru purificare… 
Altfel spus, vinul cel nou va fi unul salvator, purificator…)

Dar Isus are nevoie de un gest uman, de apa umanităţii, pentru a face să ţâşnească băutura divină. În cele din urmă, 
invitaţii constată că mirele (Dumnezeu) se comportă contrar oamenilor: sfârşitul timpurilor nu este marcat de decadenţă; 
la sfârşitul timpurilor, va veni mântuirea. Iar ea are gustul unui vin de sărbătoare. Ea va manifesta slava Sa. De aceea, 
Nunta din Cana este o epifanie.

Isus s-a întors, întru puterea Duhului, în Galileea şi ştirea despre El s-a răspândit în tot ţinutul acela. El învăţa în 
sinagogile lor, fiind lăudat de toţi. Şi s-a dus în Nazaret, unde fusese crescut, şi a intrat, după obiceiul său, în ziua sâmbetei 
în sinagogă şi s-a ridicat să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia; şi, deschizând cartea, a găsit locul unde e scris: 
„Duhul Domnului este asupra mea, căci  El m-a uns să duc vestea cea bună săracilor; m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima 
zdrobită, să propovăduiesc prinşilor în război eliberarea şi orbilor vederea; să-i izbăvesc pe cei striviţi şi să vestesc un an 
de îndurare a Domnului.” Apoi, închizând cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat. Ochii tuturor din sinagogă erau aţintiţi 
asupra lui. Atunci a început să le vorbească: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre” (Lc 4,14-21).

pune pe cel mai slab. Tu, insă, ai ţinut vinul cel bun până acum”. Acest început al minunilor l-a făcut Isus în Cana Galileii şi 
şi-a arătat slava sa; şi au crezut în El ucenicii săi. După aceasta a coborât la Cafarnaum , El şi mama sa şi fraţii şi ucenicii 
săi, dar n-au rămas acolo decât puţine zile (In 2,1-12).
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Din nou despre revizuirea 
Calendarului Arhidiecezei

Rubrica noastră joacă, în acest număr, şi rolul de 
„Poşta redacţiei“. Vă prezentăm în continuare scrisoarea 
unui cititor al revistei, cu unele întrebări referitoare la 
noua versiune a Calendarului Arhiepiscopiei de Bucu-
reşti, urmată de răspunsul nostru.

Scrisoare către Actualitatea creştină:
„Unde au dispărut Sfinţii noştri din calendar?“

Când am parcurs prima oară noul calendar romano-catolic pe anul 
2013 editat de arhiepiscopia noastră am fost surprins de numeroasele 
modificări survenite în comparaţie cu anii precedenţi: multe nume de 
sfinţi noi, sfinţi „vechi“ ce nu se mai regăsesc în noua formă, sfinţi 
„mutaţi“ dintr-o lună în alta… Parcă aş fi intrat brusc într-o nouă epocă 
în care puţine personaje le mai regăseam acum la locul lor cu care eram 
atât de obişnuit. Am purces aşadar într-o după-amiază cu creionul în 
mână la un studiu comparativ al celor două calendare, respectiv cel din 
2012 şi cel actual, pentru a vedea cât de amplă este această „schimbare 
la faţă“. Concluziile la care am ajuns sunt următoarele:

1. Există un număr mare de sfinţi prezenţi în ediţiile anterioare 
ale calendarului care au fost „eliminaţi“ din cel editat pentru 2013. 
[...] Mulţi dintre credincioşii (credincioasele) arhidiecezei ce poartă 
aceste nume nu vor mai avea ocazia să-şi vadă sfântul patron (sfânta 
patroană) înscris(ă) în calendar! 

O menţiune specială pentru Sf. Ioana Antida — „eliminată“ din ca-
lendar din ziua de 23.V — dar ale cărei fiice (Surorile carităţii) conti-
nuă să lucreze cu multă abnegaţie pe teritoriul arhidiecezei noastre!… 
Un alt semn de exclamaţie pentru Fer. Charles de Foucauld — şters din 
calendar din ziua de 01.XII — un adevărat Sf. Francisc al zilelor noas-
tre, din a cărui spiritualitate îşi „trag seva“ numeroase ordine religioase 
actuale, cum sunt Micii Fraţi ori Micile Surori ale lui Isus despre care 
unii dintre noi ar putea încă să-şi mai amintească… În fine, Ss. Magi 
pomeniţi în fiecare an în ziua Epifaniei Domnului, sau Ss. Patriarhi 
din Vechiul Testament amintiţi până acum la 20.XII, au fost la rândul 
lor excluşi de pe listă… de ce?… „nu mai era loc“ (şi) pentru dânşii 
printre sfinţii noştri?…

2. Există mai bine de 25 de sfinţi „mutaţi“, adică sfinţi a căror dată 
de comemorare a fost schimbată în noua ediţie a calendarului nostru 
pentru anul 2013. [...] 

Înţeleg argumentul potrivit căruia un sfânt se cade a fi sărbătorit în 
ziua morţii sale, adică în ziua naşterii sale pentru cer. [...]  Totuşi, după 
umila mea părere, pot exista şi unele excepţii uneori, atunci când există 
argumente în acest sens. Mă gândesc aici în primul rând la importanţa 
pe care o are tradiţia îndelungată a comemorării unui anumit sfânt la 
o anumită dată pentru comunitatea din care odinioară a făcut parte, fie 
aceasta mai mică sau mai mare. Prezint numai un exemplu: 

Sf. Eduard, regele Angliei (5 ian.) — în primul rând aici apela-
tivul „al III-lea“ poate genera confuzie. Nu este vorba de Eduard al 
III-lea, rege al Angliei între 1327-1377 şi care nu a fost niciodată 
ridicat la cinstea altarelor. Cel care şi-a încheiat într-adevăr existenţa 
pământească la 5.I (1066), dar care este sărbătorit de peste 800 de ani 
(!) de englezi şi de întreaga lume catolică, iar mai apoi şi anglicană, 
la 13.X (data transferării trupului său, găsit intact, din vechea biserică 
în marea lui ctitorie de la Westminster Abbey) este cel cunoscut sub 
numele de „Edward the Confessor“ — „Eduard Mărturisitorul“, aşa 
cum a apărut el întotdeauna menţionat în calendarele anilor trecuţi. 
A fost aproape un rege călugăr, un adevărat „tată“ pentru poporul 
său, mare iubitor de pace, făuritor al unor legi drepte (rămase pentru 
multă vreme în memoria populară ca „legile bunului rege Eduard“), 

penultimul rege saxon al Angliei şi ctitorul celei mai importante aba-
ţii din insulă — cea a Sf. Apostol Petru de la Westminster, devenită 
mai apoi principalul loc de încoronare sau de îngropare pentru regii 
britanici şi nu numai. Un adevărat model de conducător de stat ce ar 
putea constitui oricând un exemplu şi pentru „capetele încoronate“ 
ale lumii noastre de azi, acesta a fost Eduard Mărturisitorul, regele 
Angliei — sărbătorit cum spuneam de Bisericile romane şi anglicane 
de pretutindeni la 13.X — mai puţin de noi, care am reuşit în acest 
an să-i schimbăm (şi numele) şi ziua comemorării sale în calendar, în 
urma aplicării regulii „simpliste“ ce stabileşte sărbătoarea unui sfânt 
în funcţie de data morţii.

Este de salutat totuşi că ne-am oprit să aplicăm această regulă 
măcar într-un anumit caz, cel a Fer. Papă Ioan Paul al II-lea… Cum 
ar fi fost dacă întreaga lume catolică l-ar fi pomenit pe iubitul nostru 
părinte la 22.X (data inaugurării solemne a pontificatului său), în timp 
ce noi, deveniţi brusc cum se spune în popor „mai catolici decât Papa“, 
l-am fi comemorat în calendarul din 2013 la 2.IV, zi ce a marcat finalul 
extraordinarei sale călătorii pe acest pământ… ?

Închei observaţiile referitoare la sfinţii transferaţi dintr-o zi în 
alta cu un caz oarecum diferit. Este vorba despre Sf. Ştefan, regele 
Ungariei, înscris de ceva timp în calendarul nostru la data de 16.VIII. 
Cum regele maghiar a murit pe 15.VIII (1038), zi în care celebrăm 
Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului, noi am preferat ziua de 16 
august pentru comemorarea sa. Totuşi, Biserica catolică maghiară şi 
în general maghiarii de pretutindeni l-au sărbătorit dintotdeauna pe 
20.VIII — zi în care Papa Grigore al VII-lea l-a canonizat în 1083. 
Întreb atunci: nu ar fi oare bine să ne unim şi noi cu fraţii catolici 
maghiari ardeleni în această importantă sărbătoare a lor menţionându-l 
pe Sf. Ştefan al Ungariei la aceeaşi dată de 20.VIII?… tot aşa după 
cum observ că ne-am alăturat deja fraţilor ortodocşi în a o sărbători pe 
Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iaşi în 14.X. 

3. Există o mulţime foarte mare de sfinţi „noi“ în 2013, fără ca 
numele lor să se regăsească în ediţia anterioară a calendarului din 
2012. Am remarcat în special prezenţa profeţilor Vechiului Testament, 
din care se pare că lipseşte totuşi Daniel — comemorat până acum 
pe 21.VII. Ce s-a întâmplat? Nu am reuşit eu să-l identific în noua 
organizare a calendarului, sau într-adevăr se numără şi el printre cei 
„eliminaţi“ despre care am menţionat la început?

O nedumerire apare însă şi la acest capitol. Ar trebui poate analizat 
şi explicat cum s-a ajuns la introducerea în calendar a Sf. Cuvioase 
Parascheva de la Iaşi, pe 14.X, chiar înaintea Sf. Calist I, papă mar-
tir — cel amintit de obicei la această dată în calendarele noastre [...]. 
Există posibilitatea „importului de-a gata“ al unor sfinţi cinstiţi de alte 
Biserici, în cazul de faţă Biserica ortodoxă? Cum se poate face un 
astfel de „transfer“? Există norme precizate pentru astfel de situaţii?

Desigur sunt multe, multe întrebări care se pot naşte odată ce par-
curgi lista mai noilor, sau a mai vechilor sfinţi incluşi în calendarul pe 
2013 al Arhidiecezei noastre de Bucureşti. Poate că nu ar fi fost rău 
dacă aceste foarte numeroase eliminări, mutări sau adăugiri de sfinţi 
ar fi fost mai întâi anunţate, studiate, dezbătute. Argumentul potrivit 
căruia am dorit să unificăm calendarul nostru cu cel al diecezei de Iaşi 
pare a fi unul destul de „subţire“ în acest moment… Mai corect mi s-ar 
fi părut ca o comisie formată din persoane competente din partea arhi-
diecezei să analizeze fiecare zi din calendar şi, în baza unor cercetări 
serioase, atât pe plan local, dar şi la nivelul mai extins al comunităţii 
catolice universale din care considerăm că facem parte, să decidă cum 
este mai bine să fie actualizat calendarul romano-catolic al anului în 
care, iată, am păşit de puţin timp. Acest lucru nu mai este posibil acum, 
dar dacă consideraţi că ar mai fi loc şi pentru „schimbarea schimbării“, 
ar putea totuşi să fie luat în vedere măcar pentru anul următor.

Fie ca sfinţii din ceruri, mai vechi sau mai noi, prezenţi ori dis-
păruţi din calendarul nostru actual, să ne însoţească cu rugăciunile 
lor pe parcursul noului an, să ne susţină şi să ne îndrume gândurile şi 
paşii către Acela ce va rămâne întotdeauna stăpânitorul timpurilor şi al 
istoriei noastre, trecute sau viitoare — Cristos Domnul! 

6 ianuarie 2013
Emil ANDĂR
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Răspunsul redacţiei
Stimate Domnule Andăr,
Vă mulţumim pentru scrisoarea Dv. foarte interesantă,  

care exprimă probabil nedumeririle multor creştini ce au 
observat schimbările de calendar de anul acesta. Noi am 
încercat să prevenim aceste neînţelegeri prin articolul Dife-
renţele între calendare publicat în Actualitatea creştină nr. 
12/2012, pag. 12. Unele răspunsuri la întrebările Dv. se află 
deja în acest articol, pe care nu-l vom mai relua aici, ci vom 
face doar câteva precizări suplimentare.

În primul rând, vă mulţumim pentru semnalarea erorilor 
care s-au strecurat: în cazul Sf. Eduard Mărturisitorul vom 
corecta în ediţia viitoare. Probabil că în calendarele noastre 
a ajuns acum ca „Eduard al III-lea“ fiindcă aşa apare —
eronat — în unele lucrări italieneşti de vieţi ale Sfinţilor 
(inclusiv pe site-ul Santi e beati).

În cazul profetului Daniel, trebuie observat că acesta 
nu mai apare nici în Martirologiul Roman actual (deşi este 
menţionat în ediţia veche la 21 iulie, ca şi în Acta Sanc-
torum); vom face verificări suplimentare (dat fiind că toţi 
ceilalţi profeţi sunt menţionaţi, nu excludem posibilitatea 
unei greşeli de tipar chiar în Martirologiu).

Trecând mai departe, remarcăm că din scrisoarea Dv. 
s-ar putea înţelege că schimbările din calendar ar ţine de 
bunul plac el editorilor acestuia. 

Trebuie să subliniem însă că există norme clare stabilite 
de Sfântul Scaun: în primul rând, „Normele universale pri-
vind anul liturgic şi calendarul“, care sunt publicate în orice 
liturghier şi breviar, împreună cu Tabelul zilelor liturgice şi 
cu Calendarul roman general. Sărbătorile şi comemorările 
Sfinţilor trebuie ţinute, în toată Biserica, din principiu, în 
zilele indicate în Calendarul roman general. În plus faţă de 
celebrările menţionate în acesta, fiecare dieceză sau regi-
une îşi poate introduce celebrările locale proprii, potrivit 
normelor privind calendarele particulare. În mod normal, 
celebrările proprii se introduc cu data din Martirologiul 
roman (data morţii); dacă tradiţia locală ţine un Sfânt la 
altă dată, este nevoie de aprobarea Sfântului Scaun, ca şi 
în cazul în care tradiţia locală celebrează în altă zi un Sfânt 
trecut deja în Calendarul roman general.

Astfel, reluând unul din exemplele Dv., Sf. Ştefan 
al Ungariei este trecut în Calendarul roman general la 
16.VIII, cu „comemorare facultativă“. Diecezele maghiare 
au aprobare de la Roma să celebreze acest Sfânt pe 20.VIII, 
respectându-se astfel tradiţia locală. În restul Bisericii 
însă trebuie păstrată data din Calendarul roman general, şi 
anume 16.VIII, dată care se ţine şi la noi, nu datorită unor 
preferinţe arbitrare, ci în acord cu normele bisericeşti.

Desigur, aţi remarcat pe bună dreptate că uneori ar fi 
mai importantă comuniunea cu comunităţile catolice de 
alte limbi care trăiesc la noi; dacă autorităţile bisericeşti 
consideră astfel, există posibilitatea cererii unor aprobări 
pentru modificarea datelor. Un calendar echilibrat ar trebui 
poate să ţină seama de celebrările specifice catolicilor ro-
mâni, maghiari, germani, poloni, italieni, rromi, dar şi de 
cele greco-catolice şi ortodoxe. Dar un astfel de consens ar 
fi dificil de atins şi de aceea s-a preferat probabil soluţia 
neutră a urmării datelor din Martirologiu.

Pe de altă parte, aproape toate schimbările pe care le 

semnalaţi în noul calendar nu vizează zilele cu celebrări 
liturgice ale Sfinţilor — solemnităţi, sărbători, comemorări  
— ci celelalte zile din an. În timp ce pentru aceste celebrări 
există, după cum am amintit, norme bisericeşti precise, 
referitor la zilele „libere“ (din Timpul de peste an) se pre-
cizează că preotul poate utiliza textele oricărei liturghii de 
peste an, a uneia pentru diferite nevoi pastorale (pentru 
pace, sănătate etc.) sau una în cinstea oricărui Sfânt men-
ţionat în Martirologiul roman în ziua respectivă. Numele 
înscrise în calendarele noastre de perete în astfel de zile 
„libere“ sunt doar o opţiune printre multe altele (dat fiind 
că în Martirologiu sunt cca. 15-20 de Sfinţi menţionaţi în 
fiecare zi a anului).

La drept vorbind, numele de Sfinţi menţionate în zilele 
fără comemorări, sărbători sau solemnităţi nu au, din punct 
de vedere strict liturgic, niciun rol. În acest caz, aşadar, 
nu se mai aplică normele liturgice menţionate. Numele 
respective se trec totuşi în calendarele noastre preluându-
se din alte ţări obiceiul „calendarelor onomastice“ (utile 
pentru identificarea patronului de nume şi care urmează în 
general datele tradiţionale, chiar dacă, de-a lungul timpu-
lui, normele liturgice au adus schimbări) şi uzanţa Bisericii 
răsăritene, care înscrie în fiecare zi a anului nume de Sfinţi 
(menţionaţi, într-un fel sau altul, în celebrările liturgice, 
chiar dacă nu sunt sărbătoriţi în mod deosebit).

Problema introducerii Sfinţilor ortodocşi în calendarele 
romano-catolice este mai complexă şi depăşeşte acest cadru. 
De observat însă că Biserica greco-catolică — care, evident, 
face parte din Biserica catolică — are, în principiu, acelaşi 
calendar ca şi Biserica ortodoxă (cu excepţia Sfinţilor ca-
nonizaţi mai recent). O parte a Bisericii catolice cinsteşte, 
aşadar, şi Sfinţi răsăriteni care au trăit după schisma de la 
1054, de pildă Sf. Grigore Palama. O situaţie mai interesan-
tă este cea a împăratului Constantin cel Mare, care a trăit 
înainte de schismă, dar este cinstit ca Sfânt doar în Biserica 
răsăriteană (inclusiv cea greco-catolică), nu însă şi în cea 
romano-catolică; în legătură cu rezolvarea acestei probleme 
ne mărturisim ignoranţa, sperând să vă răspundem pe viitor, 
apelând la ajutor mai specializat. De remarcat însă că, deşi 
absent din Martirologiul roman, Constantin este menţionat 
ca Sfânt în Acta Sanctorum (la 21 mai); ce-i drept, această 
enciclopedie nu este normativă din punct de vedere liturgic.

Amintim însă că în noua ediţie a Martirologiului roman 
au fost incluşi Sfinţi răsăriteni care au trăit după despăr-
ţirea Bisericilor, cum ar fi Sf. Ştefan din Perm (26.IV) şi 
Sf. Serghei de la Radonej (25.IX). Acest lucru nu este de 
mirare, ţinând seama că Fer. Ioan Paul al II-lea spunea: 
„Ecumenismul sfinţilor, al martirilor, este poate acela care 
convinge cel mai mult. Împărtăşirea sfinţilor vorbeşte cu 
glas mai puternic decât aţâţătorii la dezbinare“ (Tertio 
millennio adveniente, nr. 37). Papa arăta astfel că mărturia 
Sfinţilor depăşeşte graniţele unei confesiuni creştine.

În unele locuri au apărut — poate inspirate de acest 
gând — iniţiative ale unor martirologii ecumenice, cum 
este cel al Comunităţii de la Bose sau site-ul Heiligenle-
xikon. O astfel de iniţiativă ar fi frumoasă şi în România 
şi cu siguranţă ar rezolva multe din problemele pe care le 
semnalaţi. Nu ştim însă cât drum trebuie să mai străbatem 
până să ajungem acolo...

Wilhelm TAUWINKL
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MICUL PRINŢ

Veniţi la sărbătoare!
Să-i ajutăm pe copii să participe la Sfânta Liturghie (III)

Dragi copii, alături de părinţii voştri, aţi participat în multe duminici la Sfânta Liturghie. V-aţi întrebat vreodată ce este 
Sfânta Liturghie? Ştiţi ce face preotul la altar şi ce înseamnă gesturile pe care le face? Este bine ca un creştin care participă 
la Liturghie, chiar dacă este abia un copil, să nu stea ca un simplu spectator, fără să înţeleagă nimic din ceea ce se întâmplă.

De aceea, vom încerca să vă ajutăm, dragi copii, să participaţi cu bucurie la Sfânta Liturghie!

Ce este Sfânta Liturghie?
Atunci când ne amintim un lucru important şi frumos, facem o sărbătoare şi invităm la masă toate persoanele pe care 

le iubim şi care ne sunt dragi. Isus înviat s-a arătat ucenicilor săi în prima zi a săptămânii. De atunci, creştinii au ales 
această zi pentru a se aduna în amintirea lui, iar duminica a devenit Ziua Domnului. Aşadar, duminica este sărbătoarea lui 
Isus, ziua în care El a înviat. Pentru a sărbători acest eveniment, El îi invită pe toţi prietenii săi să stea împreună la masă. 

Liturgia Euharistică
Ofertoriu
Când suntem invitaţi la o sărbătoare, ducem un dar; la fel la Sfânta Liturghie, nu putem să ne 

prezentăm cu mâinile goale. Sunt aduse pe altar pâinea şi vinul, ce vor deveni Trupul şi Sângele 
lui Cristos.

Împreună cu pâinea şi vinul, îi oferim lui Isus eforturile noastre, bucuriile şi durerile noastre, 
pentru ca El să le binecuvânteze împreună cu darurile noastre, pentru ca viaţa noastră să fie 
mereu unită cu a sa. El merge alături de noi, devine hrana noastră şi însoţitorul nostru.

Rugăciunea euharistică
Este momentul central al Sfintei Liturghii. Preotul i se 

adresează lui Dumnezeu Tatăl în numele întregii comunităţi 
printr-o lungă rugăciune în timpul căreia suntem îndemnaţi 

să nu fim distraţi şi să ne gândim la Dumnezeu.
Sfânt
Cântăm împreună Sfânt, imnul de laudă prin care se proclamă slava lui Dumne-

zeu.
Consacrarea
Isus se oferă pentru noi, sub forma pâinii şi a vinului. Preotul repetă cuvintele lui Isus 

de la Ultima Cină: „Faceţi aceasta în amintirea mea!”, iar pâinea şi vinul devin Trupul şi 
Sângele Său.  Altarul este ca o masă pregătită cu mare fast. Cina Domnului este gata; cu 
toţii suntem invitaţi să ne hrănim cu Trupul lui Cristos, pentru a intra în comuniune cu El. 

Ritualul Sfintei Împărtăşanii
Tatăl nostru

Ca să ne întărim convingerea că „a fi în comuniune” nu este doar o expresie, ne pregătim să-l 
primim pe Isus în inimă spunând rugăciunea Tatăl nostru şi dăruindu-ne unii altora semnul păcii, 

iertând astfel ofensele primite.
Frângerea pâinii
Preotul frânge pâinea pentru a o oferi tuturor, aşa cum a făcut 

Isus. Şi noi trebuie să ne angajăm ca să oferim 
ceva din noi înşine pentru aproapele nostru.

Sfânta Împărtăşanie
Fericiţi cei chemaţi la Masa Domnului! 

Ne apropiem de altar pentru a-l primi pe Isus 
în inima noastră, pentru a-i vorbi ca unui prieten!

Ritualul încheierii
L-am întâlnit pe Isus, am ascultat cuvântul său, ne-am hrănit cu pâinea 

vie: acum să-l ducem pe Isus cu noi  şi să trăim în iubirea lui.
Liturghia s-a sfârşit! Mergeţi în pace!
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Dragă prietene, 
căutător de Dumnezeu,

De când sunt responsabil cu pastoraţia tineretului în 
Arhidieceza de Bucureşti, am avut ocazia să particip la 
mai multe Întâlniri Diecezane, Naţionale, Europene şi 
Mondiale ale Tinerilor şi pot da mărturie, folosindu-mă 
de cuvintele Catehismului Bisericii Catolice de la numă-
rul 770, că: „Biserica se află în istorie, dar în acelaşi timp 
o transcende. Numai cu ochii credinţei poate fi văzută în 
realitatea ei vizibilă, realitate în acelaşi timp spirituală, 
aducătoare de viaţă divină”. Să medităm în această lună 
despre al IV-lea pilon al Crezului nostru:

4. Cred că Biserica este semnul viu şi vizibil 
prin care Isus este prezent în lume 
şi lucrează prin aleşii Săi până la sfârşit. 

Cred că Biserica s-a născut 
din Inima străpunsă a lui Cristos de pe Cruce 
şi că Duhul Sfânt o îmbogăţeşte cu Darurile Sale.

Cred că Maria este Mama lui Isus şi Maica Bisericii 
şi că în Biserică, Cristos poate fi cunoscut, ascultat şi 
imitat.

Cred că Duhul Sfânt face să crească numărul credincio-
şilor 
în Biserică, pentru ca aceştia să proclame 
Învierea lui Cristos - Omul Nou - până la venirea Lui.

Cred că Biserica este Una pentru că Isus 
îi uneşte pe toţi oamenii în iubirea Sa, 
printr-un singur Botez şi o singură credinţă.

Cred că Biserica este Sfântă pentru că Isus 
s-a jertfit pe sine pentru a o sfinţi 
şi continuă să o sfinţească prin Sacramente.

Cred că Biserica este Catolică 
pentru că Isus este Mântuitorul tuturor 
şi nimeni nu este exclus de la mesajul Evangheliei.

Cred că Biserica este Apostolică pentru că a fost 
fondată 
pe Sfântul Petru şi pe Apostoli, şi că toţi creştinii 
sunt trimişi în lume pentru a vesti Evanghelia.

Cred că Biserica îi ajută pe creştini 
să construiască în lume Împărăţia lui Dumnezeu, 
având la bază valorile Evangheliei.

Cred că Biserica este în lume semn şi instrument 
de reconciliere şi că, prin Ea, se împlinesc 
profeţiile despre Ierusalimul Ceresc.

Pr. Daniel BULAI 

Gândul meu pentru tine/ri
Concertul 
de colinde 
Christus 
natus est

Primiţi cu colindul? 
„Primim..., primim cu 
bucurie!” au răspuns 
sâmbătă, pe 22 decembrie 
2012, la ora 14.30, cei din 
parohia Adormirea Maicii 
Domnului din Bucureşti, 
gazda celei de-a XV-a 
ediţii a Concertului de 
Colinde Christus natus est. Concertul de colinde a fost 
deschis de Corul de copii de la grădiniţa Rosa Zangara, 
de care se ocupă Congregaţia Fiicele Milostivirii, şi de 
Corala Sfânta Elena, care au transmis multă bucurie şi 
dorinţă sfântă de a-l aştepta pe Pruncuşorul Isus să se 
nască. Colindători, tineri şi tinere, copii şi adulţi, preoţi 
şi persoane consacrate au participat în număr mare la 
concertul de colinde. Unsprezece coruri parohiale de 
tineri din Arhidieceza de Bucureşti au venit la colindat 
pentru a vesti naşterea Pruncului Divin. Şi pentru că 
tradiţia colindelor catolice trebuie păstrată ca „un mare 
tezaur”, la concert, pe lângă două colinde la alegere, 
fiecare grup parohial de tineri a trebuit să interpreteze 
câte un colind obligatoriu, pentru a aminti Marele mister 
al Naşterii lui Isus. 

Iată grupurile parohiale care au colindat: biserica Sfân-
tul Anton,  biserica Sfânta Elena, Catedrala Sfântul Iosif, 
biserica Sfânta Fecioară Maria Regină, biserica Sfânta 
Cruce, biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus, biserica 
Cristos Rege, din Ploieşti, biserica Sfânta Maria a Haru-
rilor, biserica Sfânta Fecioară Maria, Regina Sf. Rozariu 
din Popeşti, biserica Adormirea Maicii Domnului, biserica 
Sfinţii Apostoli Petru şi Paul, biserica Maica Îndurerată. 

Prezent la acest eveniment, Înaltpreasfinţitul Ioan 
Robu Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti a mulţumit şi a 
felicitat toate grupurile de colindători pentru urări şi pen-
tru vestea pe care colindele alese le-au transmis, „acestea 
având puterea de a schimba interiorul nostru sufletesc şi 
de a ne ajuta să ne simţim mai aproape de Isus”. Excelenţa 
Sa a subliniat frumuseţea mesajului în colindele noastre şi 
a scos în evidenţă acest eveniment ca drum de pregătire 
pentru marea sărbătoare a Naşterii Mântuitorului. Părin-
tele Daniel Bulai, responsabil cu pastoraţia tineretului, a 
mulţumit tuturor colindătorilor, i-a felicitat pe responsa-
bilii de grup, oferindu-le Diploma de participare şi cadoul 
de la Moş Crăciun. 

Concertul de colinde s-a încheiat cu distribuirea Lumi-
nii Păcii de la Betleem de către cercetaşi, lumină care în 
Bazilica Naşterii Domnului din Betleem stă mereu aprin-
să, reprezentându-l pe Isus Cristos, lumina lumii, lumina 
păcii...                                              Andreea IMBRIŞCĂ
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Pr. Fabian MĂRIUŢ

Trei în unu

Nu-i vorba nicidecum de cafeaua de dimineaţă care 
dă startul zilei unora dintre noi. Mă folosesc de renumele 
banalului trei în unu pentru a pătrunde spre lucruri adânci, 
dincolo de firesc, ori superficial, ori  artificial, ori contra-
făcut. Mă voi referi mai întâi la trei binecuvântări care 
alcătuiesc urarea Bisericii din prima zi a anului. Cum însă 
cafeaua are rolul de a ne trezi din somn, binecuvântările au  
menirea de a ne încuraja şi de a ne întări în pelerinajul vieţii 
de credinţă. 

La prima lectură a Sfintei Liturghii de întâi ianuarie, răsu-
nă frumoasa binecuvântare sacerdotală: „Să te binecuvânteze 
Domnul şi să te păzească. Domnul să-şi lumineze faţa asupra 
ta şi să se îndure de tine. Domnul să-şi îndrepte faţa către tine 
şi să-ţi dăruiască pacea” (Num 6,24-25).

 „O întreită 
urare plină de 
lumină - spunea 
Papa Benedict 
- care provine 
din repetarea 
numelui lui 
D u m n e z e u , 
care provine 
din chipul 
său. Pentru a fi binecuvântaţi, trebuie să stăm în prezenţa 
lui Dumnezeu, să primim asupra noastră numele său şi să 
rămânem în conul de lumină care porneşte de pe faţa sa, în 
spaţiul luminat de privirea sa, care răspândeşte har şi pace” 
(Angelus, 1 ianuarie, 2012).

Trei începuturi, cel al Anului credinţei, la 11 octombrie 
2012, al Anului liturgic, cu prima duminică din Advent, şi al 
Anului calendaristic, toate trei cuprinse sub un singur chip, 
al lui Cristos pantocrator, expus în bisericile noastre. Prin 
Cristos, vine la noi toată binecuvântarea.  

Asemenea celor trei începuturi, deosebim trei căi: a ade-
vărului, a binelui, a frumuseţii. Toate trei duc la începutul 
a toate: Cristos. Parcurgerea lor înseamnă urcarea înspre 
înălţimile ori – de ce nu! - coborârea spre adâncimile tainei 
sale. Dar tocmai urcarea sau coborârea sunt anevoioase şi 
supuse riscului rătăcirii. 

Calea adevărului e ameninţată de diferite plăgi. Cu forţă 
profetică, pe 18 aprilie 2005, pe-atunci Cardinalul Ratzinger 
afirma: „mica barcă a gândirii numeroşilor creştini a fost 
adesea clătinată de valuri”. Valurile sunt curentele ideologice 
extreme (marxism, liberalism, libertinism, colectivism, indi-
vidualism, misticism) care tind să aşeze omul cu propriul său 
ego şi cu dorinţele sale ca măsură a toate. 

Calea binelui e supusă tentaţiei de a rupe lucrarea uma-
nă de cea dumnezeiască.  Ce luptă acerbă cu iluzia că omul 
s-ar putea mântui prin forţele proprii! Papa, în enciclica 

Deus Caritas Est, învaţă că dacă omul vrea să rămână un 
izvor de apă vie va trebui să bea mereu din izvorul prim şi 
originar: Isus Cristos (nr, 7).

Calea frumuseţii e ameninţată de cultura estetismului 
(modă, design, lux, cosmetice), care cultivă plăcerea simţuri-
lor. Această cultură rezumă continua tentaţie a omului de a se 
lăsa tras de la cele lăuntrice către exterioritate, de la natural 
către superficial, de la original către artificial. Când triumfă 
estetismul, binele şi adevărul suferă.  

În Anul Credinţei,  - ca întotdeauna – Biserica ne cheamă 
să contemplăm chipul lui Cristos cu mai multă acurateţe. 
Să cugetăm asupra condiţiei de ucenici ai săi. Ne invită să 
dobândim o credinţă limpede.

Odată cu sfinţirea caselor, la începutul lui 2013, am primit 
icoana însoţită 
de cuvintele: 
„Prin credinţă 
trăim şi noi: 
prin recunoaş-
terea vie a 
Domnului Isus, 
prezent în viaţa 
noastră şi în 
istorie” (Porta 

fidei, 13).  A trăi din şi prin credinţă înseamnă a-l pune pe 
Isus în centrul existenţei. De fapt, aceasta e marea provocare 
pentru orice botezat, de a tinde spre acea trăire a apostolului 
Paul exprimată astfel: „nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte 
în mine” (Gal 2,20), adică a fi una cu Cristos. Una cu Cel ce 
este una cu Tatăl şi una cu Duhul. Trei persoane şi o unică 
natură. 

Familia Sfintei Treimi este izvorul de unitate al oricărei 
familii. Iată de ce, la începutul Anului Credinţei, Episcopii 
noştri ne-au recomandat să avem în case trei mijloace pentru 
a urca înspre izvor: Biblia, Conciliul, Catehismul.  Trei dar 
una în a exprima credinţa, care se arată cel mai bine în co-
muniune. Trei căi de a înainta pas cu pas în cunoaşterea şi în 
iubirea lui Dumnezeu. 

Departe de mine orice intenţie de publicitate ascunsă pen-
tru trei în unu. Mai ales dacă ne gândim că voci autorizate 
spun că o cafea naturală e mai bună… În epoca schimbărilor 
tehnologice, am început să rătăcim şi faţă de natural. Dar aşa 
se întâmplă când naturalul este rupt de supranatural, când 
adevărul, binele şi frumosul sunt desprinse de sursă.

Reafirmarea credinţei în Sfânta Treime prin recitarea Cre-
zului în Biserică şi în familie, reînnoirea adeziunii la Biserică 
poate fi semn al dorinţei sănătoase de a ţine în unitate natura 
şi harul, viaţa şi iubirea.  Contemplând chipul lui Cristos, 
unicul Mântuitor, să coboare asupră-ne întreita binecuvânta-
re: ocrotire, îndurare, pace.



   ianuarie 2013 Actualitatea Creştină 27

UNIVERSUL FAMILIEI

Cu aceste gânduri de început de an, păşim în inima unei 
familii încercate şi binecuvântate deopotrivă. Facem acest 
lucru trecând mai întâi pragul casei, mai precis al aparta-
mentului, care de departe nu mai este aparte, închis, izolat, 
ci deschis asemenea drumului credinţei pe care Biserica ni-l 
propune spre reevaluare anul acesta. Aici luăm loc la o masă 
rotundă unde gazde şi oaspeţi sunt deopotrivă egali, aseme-
nea horei în care toţi participanţii întregesc cercul: chiar dacă 
e mai mic sau mai mare, forma lui e mereu aceeaşi. Avantajul 
unei mese rotunde e că înainte de cuvinte, dialogul se duce 
din priviri care cuprind laolaltă toate chipurile. 

Discuţia pleacă de la un articol desprins dintr-o bucăţică 
de ziar din România Liberă, folosită ca ambalaj la o mână 
de morcovi cumpăraţi din piaţă.  Întrebarea „Oare există un 
loc pentru mine şi în inima ta?” deschidea articolul cu titlul 
„Din partea societăţii Caritas”, care, 
de fapt, anunţa sosirea lui Jean Vanier, 
în martie 1991, la Bucureşti.  

Poate v-aţi dat seama că e vorba 
de istoria unei familii încercate şi bi-
necuvântate cu un copil cu deficienţe 
mentale, canadianul Jean Vanier fiind 
apostolul acestei categorii de persoa-
ne. De profesie comandant de navă, a 
lăsat marea pentru a se îmbarca pe corabia speranţei, care 
aduce mângâiere, atât cât este cu putinţă, familiilor cărora li 
s-a dat să poarte crucea neaşteptată a unui copil cu sindromul 
Down, ori cu alt handicap mental.  

Între părinţii Ligiei - aşa se numeşte copilul - de la naş-
tere până astăzi se prelungeşte controversa dintre a susţine 
că – spune tatăl – au fost chemaţi să ducă o aşchie din cruce, 
ori – spune mama – au fost chemaţi să ducă crucea întreagă 
cu toată greutatea şi apăsarea ei. Oricum, nici unul, nici altul 
nu au fugit de sub greutatea ei. Cu un tremurat în glas şi un 
licăr de lacrimă în ochi, tatăl Ligiei exprimă marea sa durere 
faţă de mamele care au fost pur şi simplu abandonate de soţi 
la aflarea venirii pe lume a unui asemenea copil. Cu o undă 
care îmbină zâmbetul şi întristarea, mama a deplâns, fără a 
condamna însă, laşitatea acelor bărbaţi care fug de respon-
sabilitate şi-şi lasă soţia şi copilul în voia sorţii, ca o corabie 
lăsată în voia valurilor mării învolburate.

Mult timp şi ei, ca părinţi, au fost duşi de valuri fără a şti 
încotro se îndreaptă. Până în 1990, subiectul persoanelor cu 
handicap mintal era tabu în România: nu interesa pe nimeni. 
Dar aşa cum o corabie înaintează dacă vântul îi suflă în pân-
ze, mirare!, vântul a suflat în velele familiei lor. Nu dintr-o 
dată. Nu intempestiv. Mai întâi, articolul din ziar. Apoi, după 
participarea la întâlnirea cu Jean Vanier, paradoxal, printr-o 
deziluzie şi închidere în propria carapace. De fapt, cuvântul 
semănat de matelotul canadian a trezit speranţe care i-au dus 
către Caritas. Dar acolo, vălmăşeala anilor '90 era zgomotoa-

să asemenea talazurilor izbite de valuri. Personalul Caritas, 
debutant şi, deci, neexperimentat a văzut în strigătul lor de 
ajutor o cerere printre altele. Drept urmare, într-o bună zi, 
mama Ligiei a primit două cutii de lapte şi două ciocolate. Ca 
între doi străini care vorbesc limbi diferite şi nu pot încropi 
un dialog, la fel şi între familia noastră şi personalul Caritas, 
nu s-a putut crea un dialog. De ce? Întrebarea era una, răs-
punsul era altul. 

Mai târziu, în 2001, s-a deschis o altă poartă, prin inter-
mediul fratelui Ligiei, care în timpul unei şederi formative în 
Statele Unite, a avut şansa să-l întâlnească din nou pe Jean 
Vanier care i-a dăruit o carte cu un titlu sugestiv: „De ce să 
mă iubeşti aşa cum sunt?” Cum în mersul providenţei nimic 
nu-i întâmplător, peste ani, mai precis în 2005, la Popeşti-
Leordeni, cu sprijinul discret al parohiei Regina Sfântului 

Rozariu, apărea asociaţia Iubeşte-mă aşa cum sunt, care 
caută şi astăzi să aducă ocrotire la 23 de persoane cu nevoi 
speciale.   

Între timp, s-au deschis multe porţi atât de case, cât mai 
ales sufleteşti, pe care lungimea acestui articol nu le poate 
conţine. Dar deschiderea lor ar fi zadarnică dacă înainte de 
toate nu ar fi deschisă poarta credinţei. Da, este sugestiv că în 
anul 2001, ca urmare a unui pelerinaj la Lourdes, s-a deschis 
oportunitatea constituirii primului grup Credinţă şi Lumină 
la Popeşti Leodeni,– aşa se numeşte mişcarea fondată de 
Jean Vanier şi Helene Marie Mattew încă din 1971. Sub 
privirea Maicii Domnului, grupul intitulat Inima lui Isus a 
rodit multe legături de comuniune, printre care şi asociaţia 
sus amintită. Încă de la deschidere, au intrat în grup mulţi 
simoni din Cirene, încât, fie că e aşchie, fie că e bârnă, crucea 
este mai uşor de dus. Oricum, minunea s-a întâmplat: poarta 
multor inimi s-a deschis.  

Privind la logo-ul Anului Credinţei, membrii asociaţiei 
Credinţă şi Lumină se regăsesc din plin. Crucea a devenit 
catarg, numele lui Isus, vele, iar corabia, care este deopotrivă 
Biserica şi Credinţă, şi Lumină, înaintează către ţărm pe 
valurile lumii. Ce minunat ar fi dacă peste tot unde există o 
astfel de suferinţă s-ar deschide un port în care corabia spe-
ranţei să acosteze şi să-i îmbarce pe nevoiaşi, ca să le ofere 
măcar un dram de mângâiere şi să-i ducă la liman! Şi poate, 
în fiecare parohie, ar fi nevoie de un port… al speranţei. 

A consemnat pr. Fabian MĂRIUŢ

„Păşeşte... poarta credinţei este mereu deschisă!”
(Porta fidei, 1)
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Biserica Catolică în Afganistan
Într-un interviu acordat revistei Gesu în 2009, Părintele 

Giuseppe Moretti, superiorul Misiunii sui iuris din Afga-
nistan, spunea următoarele: „De la 11 septembrie încoace, 
Afganistanul, pentru care până atunci lumea nu avusese 
decât un interes marginal, pare să fi devenit în imaginarul 
colectiv simbolul naţiunii fără istorie, fără civilizaţie şi 
cultură, ţara violenţei, a luptelor tribale, a terorismului, a 
drogurilor şi a altor recorduri negative deloc de invidiat pe 
plan social, sanitar, şcolar şi asistenţial. Dar oare Afganis-
tanul se reduce doar la atât? În realitate, răscrucea Asiei 
[titlul unei cărţi scrise prin anii ‘30 de preoţii barnabiţi 
Ernesto Cagnacci şi Egidio Caspani, capelani în Afganis-
tan – n.n.] se mândreşte cu o istorie milenară, complexă, 
fascinantă şi misterioasă. Civilizaţia sa rafinată a produs 
monumente de cultură. Vraja frumuseţii de care se bucură 
peisajele sale e legendară…”.

Într-adevăr, Afganistanul – ţară cam de două ori şi jumă-
tate cât România, cu o populaţie de aproximativ 29 milioane 
de locuitori – este unul dintre cele mai vechi ţinuturi locuite 
din lume: primele dovezi de viaţă umană datează de acum 
50.000 de ani, iar vestigiile antice descoperite pe teritoriul 
afgan au fost comparate, ca relevanţă, cu cele ale Egiptului. 
Cât despre cadrul natural, acesta se compune pe trei sfer-
turi din munţi înalţi şi stâncoşi, cu văi adânci şi vârfuri de 
până la 7.400 m; din câmpii şi podişuri aride. Majoritatea 
populaţiei se concentrează în jurul oraşelor Kabul, Bamian, 
Jalalabad, adăpostite pe văile fertile ale 
râurilor. Ocupând un loc strategic în 
Asia centrală, pe faimosul Drum al mă-
tăsii, teritoriile Afganistanului de azi 
au fost disputate şi jinduite de-a lungul 
timpului de numeroase imperii, de la 
cel persan până la cel britanic, dar nu 
au fost niciodată cu desăvârşire supuse 
de niciunul dintre agresori, datorită firii 
dârze şi războinice a locuitorilor lor. 
Din păcate, vitejia legendară a afganilor 
nu a putut asigura ţării o pace durabilă, 

deoarece luptelor cu duşmanii din afară li s-au alăturat, din 
cele mai vechi timpuri, permanente conflicte intertribale.

Istoria Afganistanului modern începe cu dinastia Ho-
taki, venită la putere în anul 1709. În secolul XIX, Imperiul 
Britanic a încercat să-şi stabilească aici un avanpost în calea 
Imperiului ţarist, dar după trei războaie succesive, a trebuit 
să-şi declare definitiv înfrîngerea, în 1919. Primul stat care 
a recunoscut independenţa Afganistanului, în acelaşi an, a 
fost Italia, şi vom vedea mai jos consecinţele acestui fapt. 
Ţara a avut apoi o perioadă de relativă pace şi înflorire, 
care a luat sfârşit odată cu instaurarea regimului comunist 
(în două etape, între 1974 şi 1978) şi cu invazia sovietică 
din anul următor, care a declanşat un conflict devastator 
ce a durat zece ani. După retragerea sovietică, conflictul a 
reizbucnit în anii 90, sub formă de război civil; în sfârşit, 
atentatele de la 11 septembrie 2001 au atras după sine inter-
venţia americană, care în scurt timp, reuşeşte să îndepărteze 
regimul taliban şi să instaureze un guvern democrat la Ka-
bul. Conflictele interne continuă însă, susţinute şi din afară, 
şi azi, după 30 de ani de război, Afganistanul deţine câteva 
recorduri de tristă faimă: fiind una dintre cele mai sărace 
ţări de pe glob, dar şi sursa numărul unu de opiu (93% din 
producţia mondială şi 60% din valoarea PIB-ului afgan). 
Totodată, după unele aprecieri, Afganistanul ar fi şi mediul 
cel mai periculos din lume (din punct de vedere social şi 
militar). Paradoxal însă, afganii sunt consideraţi cel mai 
ospitalier popor, în virtutea codului lor milenar de onoare 
Pashtunwali, care pune ospeţia pe primul loc (pe locurile 
următoare aflându-se demnitatea personală şi datoria răz-
bunării în caz de jignire, precum şi devotamentul până la 
moarte faţă de pământ şi familie).

Ca populaţie, Afganistanul se compune din mai multe 
etnii: paştuni (42%) de origine indo-iranică, tadjici (27%), 
hazara (circa 9%), uzbeci 9% etc. În ţară se vorbesc mai 
multe zeci de idiomuri, limbile oficiale fiind două: dari 
(persana) şi paştuna. Religia covârşitor majoritară (99%) 
este islamul sunnit, cu o minoritate şiită de etnie hazara. 
Restul de 1% este formată din zoroastrieni (circa 300.000 
în 1970) hinduşi, budişti, animişti, politeişti etc.  Până la 
sfârşitul anilor '90, a existat în Afganistan şi o comunitate 
evreiască, din care azi se spune că ar fi rămas un singur 
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membru (restul au emigrat), comerciant de covoare şi paz-
nic al sinagogii din Kabul.

Cât priveşte creştinismul, acesta a avut o istorie similară 
cu aceea din alte ţări arabe, dar cu accente mai dramatice. 
Potrivit episcopului şi istoricului Eusebiu din Cezareea, 
ţinuturile afgane ar fi fost vizitate de Apostolii Toma şi Bar-
tolomeu, iar după unele relatări apocrife, Toma ar fi făcut 
aici numeroase convertiri, printre care şi regele Gondofar. 
În 220, Tertullian menţionează existenţa mai multor episco-
pii, iar mai târziu, Biserica Nestoriană trimite pe teritoriile 
Afganistanului de azi misionari, înfiinţând nu mai puţin de 
nouă dieceze. Ajuns la tron în 1282, sultanul Ahmed Tekun-
dar, un creştin convertit la islamism, impune ţării religia 
semilunii; în secolul următor, Timur Lenk va şterge din 
regiune şi ultimele urme de creştinism. După încă două se-
cole, misionarii iezuiţi vor fi bine primiţi de sultanul Akbar, 
dar nu vor rămâne 
timp îndelungat. Se 
înfiripă în aceeaşi 
perioadă la Kabul şi o 
comunitate de creştini 
armeni, veniţi aici 
pentru comerţ ori cu 
diverse meşteşuguri; 
ultimii membri se 
vor refugia în India 
la începutul secolului 
XX, după ce biserica 
lor fusese distrusă de 
englezi în timpul celui 
de-al doilea război 
afgano-britanic. Anul 
1970 vede la Kabul 
împlinirea unui dezi-
derat mai vechi al occidentalilor care se aflau aici pentru 
serviciu: construirea unei biserici protestante, la care au 
contribuit creştini din întreaga lume (distrusă trei ani mai 
târziu, odată cu venirea la putere a comuniştilor).

Astăzi, constituţia Republicii Islamice Afgane nu recu-
noaşte niciun cetăţean afgan ca fiind creştin, şi nu permite 
convertirea de la islam la creştinism. Unele surse spun că 
în ţară ar exista între 500 şi 8.000 de creştini de diferite 
confesiuni, care îşi practică credinţa pe ascuns. Singura 
biserică recunoscută oficial este capela romano-catolică 
din cadrul ambasadei italiene, deschisă numai cetăţenilor 
străini, la liturghia duminicală participând circa 100-150 
de credincioşi. Existenţa acestei capele se datorează, aşa 
cum spuneam la început, faptului că Italia a fost primul 
stat din lume care a recunoscut, în 1919, independenţa Af-
ganistanului. În semn de gratitudine, autorităţile au permis 
Ambasadei Italiei să construiască o capelă, încredinţată 
din 1933, părinţilor barnabiţi, cu condiţia ca aceştia să 
nu facă prozelitism. Activitatea capelei a continuat până 
în 1994, când singurul preot rămas (părintele Giuseppe 
Moretti din interviul de mai sus) a fost silit să revină în 
Italia. În acest context, unica prezenţă catolică admisă în 
Afganistan a fost comunitatea Micilor Surori ale lui Isus, 

care sosiseră la Kabul în 1955 şi care erau deja cunoscute 
şi apreciate pentru munca lor ca infirmiere. Decizia lor de 
a rămâne în ţară a însemnat imposibilitatea de a participa 
la sacramente timp de 8 ani; relaţia cu cei din afară a fost 
păstrată cu greu, prin intermediul câtorva prieteni afgani 
şi a fraţilor protestanţi de la Christustraeger. Celebrarea 
Sfintei Liturghii a fost reluată în ianuarie 2002, iar în luna 
mai a aceluiaşi an, Papa Ioan Paul al II-lea a înfiinţat o 
misiune sui iuris pentru întreg Afganistanul, avându-l 
drept conducător pe părintele barnabit Moretti. De misi-
une aparţin catolicii străini care lucrează aici, precum şi 
membrii congregaţiilor religioase active azi în Afganistan 
(Micile Surori, iezuiţii, Misionarele Carităţii, Surorile 
Divinei Providenţe, Franciscanele lui Cristos Rege şi su-
rorile dominicane). 

„Cu mandat ONU, – mai arată P. Moretti în interviul 
citat – sunt prezente 
în Afganistan contin-
gente din circa 40 de 
ţări. O impunătoare 
demonstraţie de 
forţă economică şi 
militară, de care se 
leagă, din păcate, şi 
o impresionantă os-
tentaţie de indiferenţă 
religioasă, care nu 
trece neobservată de 
către afgani. Şi cum 
aici occidental este 
sinonim cu creştin, 
nu e greu să ne dăm 
seama că această 
lipsă de religiozitate 

la majoritatea occidentalilor generează şi o imagine ne-
gativă la adresa creştinismului”. Pe de altă parte, afganii 
ştiu să aprecieze credinţa autentică (pe Micile Surori, care 
lucrează ca infirmiere, le numesc nuranì, „luminate şi 
luminoase”) şi ei respectă implicarea lucrătorilor creştini 
în iniţiativele de reconstrucţie a Afganistanului. Amintim 
numai două astfel de inţiative: centrul ortopedic susţinut 
de Crucea Roşie, unde handicapaţii afgani au ajutat la 
rândul lor peste 50.000 de mutilaţi de război, şi Asociaţia 
Pro-bambini, voită de Papa Ioan Paul al II-lea, dedicată 
copiilor cu handicap motor. 

„Ieri – povesteşte într-un interviu acordat anul acesta 
postului Radio Vatican sora Celina, dominicană angajată 
în proiectul Pro-bambini – am mers să cumpărăm zar-
zavat. Un domn a intrat în magazin ş l-a interogat pe 
proprietar: «Cine sunt femeile astea?», iar el a răspuns: 
«Sunt nişte străine care se află aici ca să-i ia pe copiii 
noştri, pe aceia care nu vorbesc, pe care îi ţinem închişi 
în casă, şi ele îi ajută să vorbească, să se mişte şi să se 
descurce între oameni. Fac o treabă foarte bună». Pentru 
mine, asta a fost cea mai mare bucurie, pentru că după 
toţi aceşti ani, îşi dau seama că există o mică speranţă, 
există o mărturie”.
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31 ianuarie  
Sfântul Ioan Bosco (1815-1888)
       „Omul cu adevărat om”

Don Bosco este numele familiar pe care i-l dădeau copiii, 
colaboratorii, cunoscuţii, autorităţile bisericeşti şi civile chiar de 
pe cea mai înaltă treaptă, deoarece dorinţa lui de a face bine 
oamenilor l-a condus până la tronul Pontifical şi în birourile ministeriale; şi toţi câţi l-au întâlnit şi l-au cunoscut, l-au 
respectat şi l-au iubit. Victor Hugo, după o îndelungată conversaţie cu el, mărturisea că a întâlnit omul cu adevărat om. 

La Botez primise numele Ioan; Bosco este numele de familie, iar Don este o prescurtare familiară pentru dominus - 
domnul, apelativ ce se acorda şi preoţilor în semn de respect şi afecţiune. 

               Liderul
Ioan Bosco s-a născut în ziua de 16 august 1815 în cătunul Becchi, comuna Castelnuovo d'Asti, din părţile oraşului To-

rino, Italia. Mama Margareta Occhiena, rămasă văduvă cu patru copii, i-a dat o solidă educaţie umană şi creştină. Înzestrat 
cu inteligenţă deosebită, memorie, voinţă, agilitate corporală puţin obişnuită, chiar de mic copil aduna în jurul său pe cei 
de o vârstă cu el şi organiza cu ei jocuri copilăreşti distractive; când însă auzea clopotul sunând pentru Slujbă, năvăleau 
cu toţii în biserică. Sfinţit preot la Torino, în anul 1841, şi-a început activitatea preoţească sfătuindu-se cu Fericitul Iosif 
Cafasso, om de o viaţă spirituală excepţională. 

               Prima celulă a oratoriului
Programul său, devenit pasiune, era educarea tinerilor, îndeosebi a celor săraci şi părăsiţi. La început a adunat un grup 

mic de băieţi pe care îi ajuta să se joace, să se roage şi adesea să ia şi masa în locuinţa care îi fusese repartizată ca preot. 
În curând, din pricina zgomotului şi a deranjului pe care îl făceau copiii, a trebuit să părăsească această locuinţă, precum 
şi altele închiriate provizoriu. În cele din urmă, şi-a găsit un adăpost stabil în şurele cumpărate de la familia Pinardi; aici 
s-a format prima celulă a oratoriului (Don Bosco, urmându-l pe Sfântul Filip Neri, numeşte Oratoriu lăcaşul în care făcea 
educaţie tinerilor, educaţie în care rugăciunea avea loc de frunte). 

Apoi, ajutat de mama sa Margareta, deşi lipsit de mijloace materiale şi întâmpinând numeroase împotriviri, Don Bosco 
a dat viaţă unui mare complex socio-cultural numit Oratoriul Sfântului Francisc de Sales: loc de întâlniri duminicale 
pentru tinerii care doreau să petreacă o duminică în veselie sănătoasă şi sfântă, complex de şcoli de arte şi meserii pentru 
tinerii muncitori, şcoli pentru studii umanistice. În întreg acest complex se aplica pedagogia care mai târziu se va numi 
„metoda preventivă”, metodă ce se baza pe religie, raţiune şi iubire. „Practicarea metodei preventive este în întregime 
întemeiată pe cuvintele Sfântului Paul care zice: «Dragostea este binevoitoare, dragostea este răbdătoare; suferă totul, 
speră totul şi suportă orice contrarietate»”. 

           Salesienii
Don Bosco a asigurat continuitate operei sale întemeind Asociaţia Sfântului Francisc de Sales (Salesienii) şi Fiicele 

Mariei Ajutătoare. A fost şi un foarte fecund scriitor popular şi a iniţiat mai multe acţiuni pentru dezvoltarea presei cato-
lice. Trăind în anii învolburaţi ai Mişcării pentru reunificarea Italiei (Risorgimento, 1821-1860), a ştiut să stea departe de 
politică, dar a intervenit ca mijlocitor - ascultat şi acceptat - între Sfântul Scaun, Guvernul italian şi casa regală de Savoia. 

Suflet sfânt, totdeauna vesel şi amabil, se simţea preot în casa săracului, preot şi în palatul regelui şi al miniştrilor. Deşi 
a apărat cu sinceritate şi fermitate adevărul credinţei catolice, nu s-a ruşinat niciodată de prieteniile sale cu protestanţii şi 
cu evreii binevoitori. „Să dezaprobăm greşelile, scria el în Catolicul în viaţă..., dar să respectăm totdeauna persoanele”. 

Ioan Bosco a murit la 31 ianuarie 1888 şi a fost declarat Sfânt de Papa Pius al XI-lea, în 1934. 
* * * 
Cuvântul bosco înseamnă „lemn, arbust”; provine dintr-un cuvânt germanic, „bosk”, ce înseamnă tufiş. În româneşte 

avem o asemănare cu cuvântul boschet. Nu greşim, cred, dacă ne gândim cum contemporanii lui Don Bosco au considerat 
că acest cuvânt îl descrie mai grăitor, având în vedere vioiciunea, umilinţa, bunătatea, dărnicia lui; de pe un pom mare 
nu pot culege roade decât cei care dispun de anumite mijloace; dintr-un boschet de zmeură, sau de mure, se hrănesc cu 
uşurinţă şi cu plăcere chiar şi copiii mici. De aceea ne-a spus Isus să învăţăm de la El, să ne formăm o inimă umilă şi 
blândă. Don Bosco a înţeles şi a realizat dorinţa lui Isus. 

adaptare după Vieţile Sfinţilor
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti
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Au dat mărturie despre credinţă cu viaţa lor
La sfârşitul fiecărui an civil, Agenţia Fides publică lista lucrătorilor pastorali care şi-au pierdut viaţa în mod violent 

în cursul ultimelor douăsprezece luni. Din informaţiile adunate, în anul 2012 au fost ucişi 12 lucrători pastorali: 10 
preoţi, o călugăriţă şi o persoană laică. Pentru al patrulea an consecutiv, 
cu numărul cel mai mare de lucrători pastorali ucişi figurează America, 
unde au fost ucişi 6 preoţi. Urmează Africa, unde au fost ucişi 3 preoţi şi 
o călugăriţă, apoi Asia, unde şi-au găsit moartea un preot şi o persoană 
laică. Lista întocmită de Fides nu se referă numai la misionarii ad gentes 
în sens strict, ci la toţi lucrătorii pastorali morţi în mod violent. Nu este 
folosit termenul „martiri”, pentru a nu intra în evaluarea pe care Biserica 
o va putea face cu privire la unii dintre ei.

Cea mai mare parte dintre lucrătorii pastorali ucişi în 2012 şi-au găsit 
moartea ca urmare a tentativelor de răpire: unii i-au descoperit pe hoţi în 
propria locuinţă şi trupurile lor au fost găsite apoi cu semne de ferocitate 

şi de tortură. Alţii au fost agresaţi pe stradă şi jefuiţi de tot ceea ce aveau la ei sau de automobilul lor. Sora Liliane 
Mapalayi a fost înjunghiată mortal în timp ce era la locul său de muncă, într-un liceu administrat de Congregaţia sa, 
unde se ocupa de contabilitate. Pr. David Donis Barrera a fost agresat şi înjunghiat, după un uşor accident rutier, ca 
urmare a unei discuţii aprinse cu ocupanţii celuilalt automobil. În schimb, pr. Anastasius Nsherenguzi a fost ucis de 
câţiva tineri pe care încerca să îi despartă în timpul unui conflict. Persoana laică, Conchita Francisco, a fost ucisă cu 
gloanţe în faţa catedralei din Bongao, în zona de sud din Filipine, unde sunt tensiuni ridicate din cauza prezenţei unor 
rebeli musulmani, piraţi, terorişti şi criminali.

La 26 decembrie, Papa Benedict al XVI-lea a amintit la rugăciunea Îngerul Domnului că martiriul diaconului Ştefan 
arată că „naşterea Fiului lui Dumnezeu a inaugurat o nouă eră, aceea a iubirii. Iubirea dă la o parte toate barierele 
dintre oameni. Îi face fraţi…”. Apoi i-a încredinţat mijlocirii Sfântului Ştefan pe creştinii persecutaţi, susţinuţi şi de 
rugăciunea noastră, şi ne-a invitat, după exemplul martirului Ştefan, „să mărturisim fără teamă, cu curaj şi determinare, 
credinţa noastră”. 

La listele provizorii întocmite anual de Agenţia Fides trebuie să fie adăugată mereu lista lungă a atâtor persoane 
despre care nu se va şti niciodată sau nu li se va cunoaşte numele, care în toate colţurile planetei suferă şi plătesc cu 
viaţa credinţa lor în Cristos, „norul soldaţilor necunoscuţi ai marii cauze a lui Dumnezeu”, conform expresiei Fericitului 
Papă Ioan Paul al II-lea.

(ercis.ro)

Papii şi ziua de 31 decembrie
Magisteriul nu intră în vacanţă, nici la sfârşit de an. De-a lungul istoriei Bisericii Catolice, sunt numeroase do-

cumentele promulgate în ultima zi a anului calendaristic. Secretariatul de Stat 
al Sfântului Scaun, de exemplu, a fost înfiinţat prin Constituţia Apostolică Non 
debet reprehensibile, promulgată de Papa Inocenţiu al VIII-lea la 31 decembrie 
1487.  Mai târziu, Papa Benedict al XV-lea, semnează în ultima zi a anului 1914 
un motu proprio Non multo post, prin care stabilea reguli noi, valabile şi astăzi, 
referitoare la studiile, examinările şi înscrierile în Academia Pontificală Sfântul 
Toma de Aquino. La 31 decembrie 1929, Papa Pius al XI-lea a semnat Enciclica 
Divini illius Magistri, despre educarea creştină a tinerilor, în care sublinia rolul 
şi dreptul primordial al familiei şi al Bisericii în educarea tinerelor generaţii, 
drept considerat de Suveranul Pontif ca fiind inviolabil şi anterior celui deţinut 
de stat. Un an mai târziu, acelaşi Papă, tot în ultima zi a lunii decembrie, promul-
gă Enciclica Casti connubii despre demnitatea căsătoriei creştine. Tot el, la 31 
decembrie 1937 le adresează un mesaj radiofonic catolicilor din India, cu ocazia 
Congresului Euharistic Naţional. În 1965, la 31 decembrie, Papa Paul al VI-lea 
le adresează un mesaj şefilor statelor implicate în conflictul armat din Vietnam, 
lansând un apel la pace. Cincisprezece ani mai târziu, la 31 decembrie 1980, 
Papa Ioan Paul al II-lea semnează scrisoarea apostolică Egregiae virtutis, prin 
care îi proclamă pe Sfinţii Ciril şi Metodiu co-patroni ai Europei.
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Pr. IOSIF GABOR OFM Conv.
File de istorie
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Născut la 1 aprilie 1922, la Tămăşeni, a urmat cursurile seminariilor teologice de 
la Hălăuceşti, Luizi-Călugăra şi Oradea. A fost hirotonit preot la 8 decembrie 1954, la 
Oradea, activând ulterior la catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti, în parohiile Adjudeni 
(IS), Galaţi, Fărcăşeni (IS), Cotnari (IS), Nisiporeşti (NT), Izvoarele (IS), precum şi în 
parohiile din localităţile Luizi-Călugăra şi Baraţi, din judeţul Bacău. În anii 1948-1949, 
a sprijinit mişcarea de rezistenţă anticomunistă din satul Sagna, din fostul judeţ Roman, 
motiv pentru care a fost arestat şi condamnat de Securitate la patru ani de închisoare 
politică.

Pr. Iosif Gabor este autorul unei opere ştiinţifice impresionante – circa 101 titluri de 
lucrări – în care tratează subiecte de istoria Bisericii Catolice din Moldova şi Valahia. În 
acest sens, a realizat numeroase monografii dedicate parohiilor de pe teritoriul Arhidie-
cezei Romano-Catolice din Bucureşti, Cimitirului Bellu – Catolic, Seminarului Teologic 
Sfântul Duh, precum şi şcolilor catolice arhiepiscopale. Cu toate acestea, pr. Iosif Gabor 
nu a putut să-şi publice pe parcursul vieţii nici măcar una dintre aceste lucrări ştiinţifice.

Şcoala părinţilor






