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Iubiţi fraţi şi surori, 

După ce am fost surprinşi şi cutremuraţi de renunţarea la funcţia petrină a unui Suveran Pontif şi apoi ne-am bucurat 
cu toţii de alegerea Sfântului Părinte Francisc; după ce, în timpul postului, am meditat adesea suferinţele Mântuitorului, 
acum, în Sărbătoarea Paştelui, să ne bucurăm de iubirea caldă a lui Isus Înviat; şi, în rugăciune, să-i mulţumim că ne 
însoţeşte, ne luminează şi ne atrage cu iubirea sa veşnic fidelă şi îndurătoare.

Tuturor credincioşilor, călugărilor şi călugăriţelor, persoanelor consacrate, preoților parohi şi vicari din Arhidieceză, vă 
doresc din inimă Sărbători fericite de Sfintele Paşti, pace şi binecuvântare!

Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Învierea Domnului, 2013

Păstorul Arhidiecezei

Intrăm în Sărbătoarea Paştelui cu amintirea vie a retragerii 
din funcţia de Păstor Suprem a Papei Benedict al XVI-lea 

şi a alegerii noului urmaş al Sfântului Petru, Sfântul Părinte 
Francisc. Calea dintre aceste evenimente seamănă cu Calea 
Crucii, care este drum spre lumină şi izbândă, după ce s-a 
trecut prin valea încercării. Experienţa Bisericii din ultimul 
timp ne ajută să intrăm mai uşor în misterul Pascal al morţii 
şi învierii lui Isus; căci Învierea lui Isus nu poate fi înţeleasă 
decât privind-o prin taina încercării, a crucii. Descoperirea 
sensului crucii se află în inima Învierii; această descoperire 
este esenţială în experienţa pascală, căci ea transformă 
scandalul crucii în mister de viață  şi de iubire. A crede în  
înviere înseamnă a descoperi crucea glorioasă.

Să ne amintim de cele spuse de Sfântul Luca despre 
ucenicii care se îndreptau spre Emaus. Mergând în drumul 
lor, ei discutau despre cele ce se întâmplaseră la Ierusalim. Ei 
îşi puseseră  toată speranța în Isus din Nazaret, însă acesta, 
iată, tocmai fusese răstignit pe cruce, ca un răufăcător. 
Frumoasele perspective ale Împărăției s-au spulberat: „Pe 
când vorbeau şi se întrebau, Isus însuşi s-a apropiat şi 
mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ţinuţi să nu-l 
recunoască. El le-a spus: «Ce înseamnă aceste cuvinte pe 
care le schimbaţi între voi pe drum?» Ei s-au oprit trişti. 
Unul dintre ei, cu numele Cleopa, i-a răspuns: «Numai 
tu eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele petrecute în zilele 
acestea?» El le-a zis: «Ce anume?» Ei au spus: «Cele despre 
Isus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă şi cuvânt 
înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor, cum arhiereii 
şi conducătorii noştri l-au dat să fie condamnat la moarte 
şi l-au răstignit. Noi speram că el este cel care trebuia să 
elibereze Israelul; dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de 
când s-au petrecut aceste lucruri. Ba, mai mult, unele femei 
dintr-ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis-de-
dimineaţă şi, negăsind trupul lui, au venit spunând că au 
avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii dintre 
cei care sunt cu noi au mers şi ei la mormânt şi au găsit aşa 

cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut» (Lc 24, 15-24).
Umilinţele, suferinţele şi moartea lui Isus i-au făcut 

pe ucenicii din Emaus să-şi piardă toată speranța. Nici 
mormântul  gol, nici mărturia femeilor care fuseseră la 
mormânt nu pot să-i lumineze: „Dar ochii lor erau ţinuţi să 
nu-l recunoască” (Lc 24,16). Experiența pascală nu începe 
decât cu manifestarea sensului suferinţelor şi al morţii lui 
Isus. Atâta timp cât acest sens rămâne ascuns, Cel Înviat 
rămâne un necunoscut pentru ucenicii săi; ei nu pot să-l 
recunoască. Numai descoperirea sensului morţii sale 
poate face să apară lumina pascală. Isus Înviat nu poate fi 
recunoscut decât în lumina care arată sensul suferinţelor 
sale. „Oare nu trebuia Isus să sufere şi să intre în gloria 
sa? Şi, începând cu Moise şi toţi profeţii, le-a explicat din 
toate Scripturile cele referitoare la El” (Lc 26-27). Mergând 
împreună pe drum, Isus, nerecunoscut încă de ucenici, le 
arată acestora, cu ajutorul Scripturilor, sensul morţii Sale.

Manifestarea acestui sens este o experienţă care cuprinde 
întreaga fiinţă, inima acesteia: „Iar ei spuneau unul către 
altul: oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe 
drum şi ne explica Scripturile?” (Lc 24,32). Din explicarea 
Scripturilor, ucenicii au înţeles că Isus trebuia să meargă pe 
drumul încercărilor şi al suferinţelor pentru a intra în slavă, 
dar numai la frângerea pâinii îl recunosc:  „Şi pe când stătea 
la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o şi 
le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii şi l-au recunoscut, 
dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor” (Lc 24, 30-31). La 
frângerea pâinii, ucenicii descoperă sensul morţii lui Isus: 
moartea Mântuitorului nu le mai apare ca un eşec sau ca 
o neputinţă, ci ca fapta unei vieţi care se dăruieşte în mod 
liber, din iubire, până la capăt. În Isus care le stă alături, ei 
simt puterea şi lumina Învierii şi astfel, ei ştiu că iubirea 
sa este mereu vie în lumea aceasta. Sfântul Ioan va rezuma 
această experienţă pascală doar într-o singură frază: „Noi 
am cunoscut şi am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o 
are faţă de noi” (In 4, 16a).

kl
Cristos a înviat! 
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Catedrala Sfântul Iosif:
- ora 2300

Sfânta Fecioară Maria Regină (Cioplea):
- ora 2000

Sfânta Tereza a Pruncului Isus:
- ora 2000

Sancta Maria Gratiarum (Bărăţia):
- ora 2000

Sacré Coeur (Biserica Franceză):
- în limba engleză: ora 1800
- în limba franceză: ora 2000
- în limba română: ora 2200

Adormirea Maicii Domnului
(Drumul Taberei):
- ora 2100

Sfânta Elena:
- ora 2000

Sfânta Cruce:
- ora 2000

Sfântul Anton (Colentina):
- ora 2000

Maica Îndurerată (Bucureştii - Noi):
- ora 2000

Sfinţii Apostoli Petru şi Paul (Băneasa):
- ora 2000

Preasfântul Mântuitor (Biserica italiană):
- în limba română: ora 2000
- în limba italiană: ora 2215

Sfântul Francisc de Assisi (Militari):
- ora 2030

Sfântul Iosif Muncitorul (Buftea):
- ora 2000

Fericitul Ieremia Valahul (Chitila):
- ora 2000

Sfânta Fecioară Maria, Regina Sf. Rozariu 
(Popeşti-Leordeni):
- ora 2000

Sfânta Liturghie din Noaptea Învierii va fi transmisă sâmbătă, 
30 martie, astfel:

- TVR 1 şi TVR HD, între orele 21 şi 24, de la Vatican
- TVR 3, între orele orele 23 şi 1:25 , din Catedrala Sfântul Iosif.

În ziua de Paști, Mesajul URBI ET ORBI al Papei Francisc va fi 
transmis de TVR 2 începând cu ora 13.

Actualitate

Sfinte Părinte,

Aşteptând Solemnitatea Învierii din 
morți a Domnului şi Mântuitorului nostru, 
fiindu-ne proaspătă în memorie bucuria 
întregului popor creştin şi a tuturor 
oamenilor de bunăvoință la vestea alegerii 
Sanctității Voastre în slujirea de suprem 
Păstor al Turmei lui Cristos şi Succesor al 
Sfântului Apostol Petru în misiunea de a-i 
întări pe frații şi surorile lui Cristos în călătoria lor pământească 
spre locuința din ceruri, Arhiepiscopul Arhidiecezei de Bucureşti 
împreună cu Episcopul său Auxiliar, cu preoții săi, cu membrii 
congregațiilor religioase de bărbați şi femei şi cu întregul popor 
creştin, încredințat grijii sale pastorale, vor să Vă exprime bune şi 
respectuoase urări.

Ca dovadă a sincerei comuniuni bisericeşti, a adevăratei iubiri şi 
a ascultării neştirbite, prin rugăciunile noastre fervoroase, zilnice şi 
umile, implorăm, prin mijlocirea Mariei, Regina Cerului şi Mama 
Bisericii, belşugul darurilor Duhului Sfânt, excelentă sănătate, tărie 
şi statornicie, pentru misiunea încredințată Sanctității Voastre de 
către Atotputernicul Dumnezeu, care, cu grijă de Tată, prin Pronia 
Sa, conduce Biserica, lumea şi oamenii, precum şi istoria lor.

Cerem cu încredere Binecuvântarea Apostolică, aducătoare de 
bunuri cereşti, pentru lumea de astăzi, lume mântuită prin Sângele 
lui Cristos, pentru Biserica noastră locală, pentru poporul nostru şi 
pentru Patria noastră.

Bucureşti, 22 martie 2013    Ioan ROBU
     Arhiepiscop Mitropolit

Programul Sfintelor Liturghii
din seara de Paşti

în parohiile din Bucureşti
30 martie 2013

SANCTITĂȚII SALE FRANCISC

Transmisiuni TV în direct
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Actualitate

Realitatea este că această clădire nu a fost vândută, fapt 
care nici nu ar fi posibil din punct de vedere legal, deoarece 
clădirea nu este intabulată, ci este radiată din cartea 
funciară.

Informațiile certe din acest moment dovedesc faptul 
că societatea Millennium Building Development SRL şi-a 
schimbat sediul social, mutându-se în Bd. Ion Mihalache nr. 
15 -17, et. 15, cam 19 şi că a fost schimbat şi administratorul 
firmei. O astfel de situație dovedeşte cel mult că cineva ar 
fi achiziționat însăşi firma Millennium (cercetată penal), 
şi nu clădirea ilegală, aşa cum greşit este informată opinia 
publică.

Este evident că cei care stau în spatele proiectului ilegal 
şi cei care au sprijinit făţiş sau din umbră această investiție 
caută, în disperare de cauză, să îngreuneze demolarea 
clădirii şi să influențeze pe orice cale opinia publică pentru 

ca aceasta să dezarmeze în faţa acestui duşman al culturii şi 
al arhitecturii româneşti.

Dar, chiar şi preluarea firmei Millennium de către un 
investitor în afaceri dubioase nu schimbă cu nimic datele 
problemei: clădirea rămâne tot ilegal autorizată, tot radiată 
din cartea funciară, tot fără utilităţi, adică nefuncţională, tot 
supusă obligației de demolare, ce cade în sarcina Primarului 
General al Municipiului Bucureşti.

Privind spre acest colos care pare să sfideze înălţimile lui 
Dumnezeu, îmi vine în minte ceea ce spunea un venerabil 
preot în ultimii ani ai regimului comunist: „Tot ceea ce este 
făcut fără Dumnezeu sau împotriva Lui este destinat pieirii”. 
Fie ca sfinţii protectori ai Catedralei noastre să mijlocească 
venirea zilei în care lăcaşul Domnului să fie eliberat de 
povara acestei nelegiuiri!

Pr. Gabriel Daniel POPA

O imaginară „ştire bombă” ne invada casele pe 28 
februarie, clamând faptul că ar fi fost vândută clădirea 

ilegală care ameninţă siguranţa şi conservarea Catedralei 
Sfântul Iosif. În felul acesta, se arăta faptul că justiţia 
română ar fi trudit în zadar, timp de aproape 7 ani, pentru 
aflarea şi impunerea adevărului, adică pentru condamnarea 
unui grup de interese care a cumpărat de câte ori a putut, 
influenţă, neimplicare, acte false, cu scopul de a-şi spori 
averea; şi toate acestea, călcând în picioare istoria seculară 
a centrului vechi al Bucureştiului şi a Bisericii Catolice din 
Romania.

Ca răspuns la această ştire, pe 1 martie a.c., Biroul de 
presă al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti a 
emis următorul Comunicat de presă:

Cathedral Plaza va fi demontată, indiferent de proprietar
Preluarea Millennium Building Development SRL (MBD) de către omul de afaceri grec Ioannis Papalekas nu 

schimbă cu nimic decizia definitivă şi irevocabilă de demolare nr. 456/2013, dată de Curtea de Apel Ploieşti, nici 
situaţia de periculozitate cauzată de lucrările executate în grabă şi cu materiale de slabă calitate, nici situaţia de 
ilegalitate în care se află aceasta, urmare a anulării autorizaţiei de construcţie prin decizia irevocabilă nr. 1989 a 
Curţii de Apel Suceava din 3 noiembrie 2010, a hotărârii CEDO din 10 aprilie 2012 şi a radierii intabulării din cartea 
funciară, operate în data de 27 septembrie 2011, de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti 
Sector 1. 

Cathedral Plaza rămâne o clădire fără autorizaţie legală, radiată din cartea funciară, nebranşată la utilităţi, 
periculoasă şi nefuncţională, supusă obligaţiei de demolare.

„Sunt sigur că bucureştenii, şi concetăţenii noştri în general, nu se mai lasă păcăliţi de cei care încearcă să cumpere 
şi să vândă suflete şi că vor şti să interpreteze ştirile despre aşa-zisa cumpărare a clădirii ilegale Cathedral Plaza aşa 
cum e: o ultimă zbatere a unui proiect monstruos, care încearcă să desfigureze faţa Catedralei noastre, monument 
istoric şi arhitectonic de valoare naţională şi universală. Aştept ca autorităţile competente să pună în aplicare 
deciziile Justiţiei şi să ia măsurile administrative ce se cuvin pentru aducerea terenului în situaţia anterioară”, a 
declarat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Mitropolit Ioan Robu.

Dacă cineva s-a încumetat să preia MBD, preluând în patrimoniu şi turnul Cathedral Plaza, a dobândit şi toate 
problemele legate de falsuri, acte ilegale şi corupţie. Vinovaţii rămân, cercetarea penală îşi urmează cursul firesc, 
iar hotărârile de demolare continuă să fie manifestarea de voinţă a unei puteri a Statului român, care trebuie să fie 
pusă în practică.

CATHEDRAL PLAZA
- o ultimă zbatere a unui proiect monstruos -
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Astăzi, în solemnitatea Sfântului Iosif, soțul Preasfintei 
Fecioare Maria, ne-am adunat în catedrala 

Arhidiecezei noastre pentru a sărbători hramul acestei 
frumoase biserici, pe care suntem foarte hotărâți să o 
ferim de distrugere - aşa cum doresc unii”, a afirmat E.S. 
Francisco Javier Lozano, Nunțiu Apostolic în Romania, în 
cadrul Sfintei Liturghii solemne celebrată în seara de marți, 
19 martie a.c., în Catedrala romano-catolică Sf. Iosif din 
Bucureşti. Totodată, Excelența Sa a adăugat că este şi un 
prilej pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu „că ne-a dat un 
nou papă în persoana Sanctității Sale Papa Francisc”: „Noi, 
toți catolicii din Bucureşti, România, Europa şi din lumea 
întreagă, suntem bucuroşi pentru că Tatăl Ceresc ne-a 
dat un Păstor al Bisericii Universale, catolice”, „un cadou 
de iubire pe care l-am primit de la Dumnezeu” şi pentru 
care „suntem recunoscători, bucuroşi şi plini de speranță 
pentru viitor”.

Sfânta Liturghie solemnă, cu ocazia pontificatului Papei 
Francisc, celebrată în sărbătoarea patronului Catedralei 
Sf. Iosif, a fost prezidată de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop 
Mitropolit de Bucureşti, alături de care au concelebrat E.S. 
Francisco Javier Lozano, Nunțiu Apostolic în Romania, 
PS Mihai Frățilă, episcop greco-catolic al Vicariatului de 
Bucureşti, PS Cornel Damian, episcop romano-catolic 
auxiliar de Bucureşti, precum şi numeroşi preoţi şi călugări 
din Bucureşti. La celebrare au luat parte peste 2.500 de 
credincioşi laici şi persoane consacrate şi au asistat circa 70 
de deputați, senatori, oameni de cultură şi autorități locale, 
alături de primul ministru Victor Ponta, de ministrul 
culturii, Daniel Barbu, şi de primarul general al capitalei, 
Sorin Oprescu.

În cuvântul de învățătură, ÎPS Ioan Robu a explicat tripla 
funcţie a Păstorului Bisericii Universale, aceea de a învăţa, 
de a sfinţi şi de a conduce la Cristos. Totodată, amintind 
că toţi episcopii Bisericii Catolice din România erau uniţi 
în rugăciune cu cei prezenţi în Catedrală la celebrare, 
Arhiepiscopul a exprimat bucuria şi mulţumirea întregii 
Biserici locale pentru Sfântul Părinte Francisc, pe care l-a 
numit „dar al lui Dumnezeu pentru Biserică şi lume”.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, după ce a salutat în 
limba engleză delegațiile ambasadelor prezente la Sfânta 
Liturghie, ES Francisco Javier Lozano, Nunțiu Apostolic 
în România, a făcut o scurtă prezentare biografică a Papei 
Francisc, subliniind că este un „păstor cu doctrină solidă şi 
realism practic”, „un om care ştie să guverneze”, cu o viziune 
marcată de simplitate, ce „se percepe în sfinţenia vieţii sale”.

Papa Francisc a fost ales Suprem Pontif al Bisericii 
Catolice în seara de miercuri, 13 martie 2013, de către 
cardinalii electori reuniţi în conclav. Sfântul Părinte a ales 
să inaugureze pontificatul la 19 martie, când în Biserica 
Catolică este sărbătorit Sfântul Iosif, patron al Bisericii 
Universale, adică al Bisericii Catolice din lumea întreagă. 
De altfel, Papa Francisc a decis ca pe stema lui papală să 
fie reprezentată o floare de nard, simbol care îl indică pe 
Sfântul Iosif.

Catedrala romano-catolică Sf. Iosif din Bucureşti a fost 
consacrată la 15 februarie 1884, de către Arhiepiscopul 
Ignazio Paoli, şi dedicată Sfântului Iosif, soţul Sfintei 
Fecioare Maria şi patronul Bisericii Universale, cu hramul 
la 19 martie.

(arcb.ro)

Dublă sărbătoare în Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti

Liturghia solemnă celebrată în Catedrala Sf. Iosif -19 martie 2013

„

Din viața Arhidiecezei
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În perioada 15-17 martie, în Parohia Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul din Motru, au avut loc misiuni populare 

cu tema Familia şi viaţa de credinţă. Misiunile au fost 
prilejuite de Anul Credinţei şi de timpul Postului Mare şi au 
avut ca scop o întărire în credinţă a membrilor comunității 
şi o mai bună pregătire sufletească în vederea sărbătorii 
Învierii Domnului. Sfânta Liturghie din ziua de vineri, 15 
martie, a fost precedată de Calea Sfintei Cruci, o devoțiune 
îndrăgită şi practicată cu evlavie de mulţi credincioşi.

Predicile au fost ţinute de preoţii Misionari Oblaţi ai 
Mariei Imaculate, Sante Ronchi şi Damian Cimpoeşu, care 
au vorbit despre legătura care există între Cuvântul lui 
Dumnezeu şi credinţă, despre greutatea pe care o au mulţi 
credincioşi de a înţelege acest cuvânt, precum şi despre 
lumina pe care acest cuvânt o aduce în viaţa noastră. „Doar 
Cuvântul lui Dumnezeu ne poate spune cine suntem, ce 
trebuie să facem, ne poate conduce la fericire”, au explicat 
preoții.

Într-o altă predică, s-a vorbit despre Sacramentul 
Căsătoriei, despre unirea dintre soţi şi pe care soţii creştini 
trebuie să o menţină de-a lungul întregii vieţi. Predica 
de duminică a fost dialogată, părintele Damian insistând 
asupra unității familiei. Spre sfârşitul predicii, părintele a 
citat din documentul de deschidere a Anului Credinţei, 

Porta Fidei, în care se vorbeşte despre credinţa Mariei, a 
apostolilor, a martirilor, dar şi a atâtor bărbaţi şi femei care 
au dat mărturie de credinţă în situaţiile lor de viaţă.

Înaintea fiecărei Sfinte Liturghii, credincioşii au avut 
posibilitatea de a experimenta la scaunul de spovadă 
milostivirea lui Dumnezeu. La sfârşitul misiunilor populare 
credincioşii au primit binecuvântarea lui Dumnezeu, cu 
indulgenţă plenară.

Pr. Iosif BALINT, paroh

Misiuni populare în Parohia Naşterea Sf. Ioan Botezătorul - Motru

Parohia Nașterea Sf. Ioan Botezătorul din Motru

Tinerii din parohiile din capitală ale Arhidiecezei 
Romano-Catolice de Bucureşti au petrecut noaptea 

de sâmbătă spre duminică, 16-17 martie a.c., în Catedrala 
Sfântul Iosif, în rugăciune, în prezența Preasfântului 
Sacrament. Începând cu ora 20.00 din seara de sâmbătă, 
zeci de tineri s-au reunit pe rând în biserica mamă a 
Arhidiecezei, pentru un timp de adorație: mai întâi tinerii 
de la parohia Sf. Cruce, apoi cei de la Bărăția, de la parohia 
Catedralei, de la Sf. Francisc, Sf. Elena, Sf. Anton, Adormirea 
Maicii Domnului (Drumul Taberei), din Popeşti-Leordeni, 
de la Cioplea, din parohia Sf. Tereza, Parohia Preasfânta 
Inimă a lui Isus (Franceză) şi cea din cartierul Bucureştii 
Noi, tinerii din Băneasa – Parohia Ss. Petru şi Paul – fiind 
cei care au întâmpinat zorile în prezenţa lui Isus Euharistic.

Organizată şi animată de tineri, sub coordonarea 
Centrului diecezan pentru Pastorația Tineretului, noaptea 
de veghe în adorație a avut ca temă îndemnul lui Isus, 
din Evanghelia după Matei: „Mergeţi şi faceţi ucenici 
din toate naţiunile” (Mt 28,19). Această veghe – aşa cum 
explică tinerii înşişi pe site-ul lor (www.tic.ro) – urmăreşte 
pregătirea pentru Ziua Mondială a Tineretului, celebrată 
în Duminica Floriilor, şi pentru Solemnitatea Învierii 
Domnului Isus Cristos.

În noaptea de veghe, devenită de acum tradiție, tinerii din 
parohiile bucureştene, împreună cu preoții care îi îndrumă 
în formarea creştină în cadrul parohiilor, au cântat şi s-au 
rugat, în comun sau în tăcere. Cu toții, în rugăciunile lor, 
au avut o intenție specială: i-au mulțumit lui Dumnezeu 
pentru noul Sfânt Părinte, Papa Francisc!

(arcb.ro)

O noapte cu Isus în Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti

O noapte cu Isus în Catedrala Sf. Iosif din București

Din viața Arhidiecezei



Actualitatea Creștină aprilie 2013

Începutul primăverii a adus prospeţime în natură, în 
sufletele oamenilor şi în viaţa de credinţă a comunităţii 

din Năvodari.
Celebrarea Postului Mare, în contextul Anului Credinţei, 

ne oferă o ocazie preţioasă de a reflecta mai profund asupra 
vieţii noastre creştine. Sfântul Părinte Papa Benedict al 
XVI-lea, acum Papă Onorific,  în finalul  Mesajului pentru 
Postul Mare  din acest an, spunea:   „(...) vă doresc vouă 
să trăiţi acest timp preţios reînsufleţind credinţa în Isus 
Cristos pentru a intra în însuşi circuitul său de iubire faţă 
de Tatăl şi faţă de orice frate şi soră pe care-i întâlnim în 
viaţa noastră.”

În lumina acestui mesaj, credincioşii romano-catolici 
din Năvodari, prin grija şi la invitaţia părintelui paroh 
Solomon M. Ion, au avut ocazia de a trăi  un timp deosebit 
de har, de pregătire intensă spirituală în cadrul misiunilor 
populare organizate  în perioada 1-3 martie 2013. Misiunile 
sunt un timp de har, zile de reînnoire spirituală în care 
credinciosul, deşi trăieşte în lume, caută să stea departe de 
lume şi de zbuciumul acesteia, departe de ocupaţiile vieţii 
cotidiene, caută să stea cu Dumnezeu şi cu el însuşi, pentru 
mântuirea sufletului şi pentru a dobândi viaţa veşnică, 
prin participarea în mod deosebit la Sfânta Liturghie, 
prin ascultarea şi meditarea Cuvântului lui Dumnezeu, a 
predicilor speciale pentru misiuni, prin spovadă şi primirea 
Sfintei Împărtăşanii, prin rugăciune, practici de pietate  
comunitară şi particulară, în vederea convertirii continue 
şi a progresului în viaţa spirituală.

În cadrul Sfintelor Liturghii, credincioşii din Năvodari 

au avut privilegiul să aprofundeze teme precum credinţa 
în familie şi iubirea ca finalitatea şi modalitatea cea mai 
frumoasă de exprimare a credinţei, îndrumaţi fiind spiritual 
de predicile  Pr. dr. Emil Moraru, profesor de Teologie 
morală la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânta Tereza 
din Bucureşti. 

Pentru celebrarea Sacramentului Spovezii, au fost alături 
de comunitatea noastră Pr. Ştefan Ghenţa, preot pensionar, 
şi Pr. Munteanu Andrei, preot salezian, amândoi din 
Constanţa.

Duminică, experienţa spirituală a fost îmbogăţită de 
mărturii de credinţă ale membrilor grupului Faustinum, 
condus de sora Boaşă Veronica, de Calea Sfintei Cruci 
a Divinei Milostiviri, de Rozariul Divinei Milostiviri 
şi binecuvântarea cu relicva Sfintei Faustina, moment 
ce a marcat sfârşitul acestor zile de misiuni, de har şi de 
indulgenţe.

Pr. Ion M. SOLOMON, paroh

Chemarea laicilor la sfințenie în Biserică”, aceasta a 
fost tema misiunilor populare din timpul Postului 

Mare, în acest An al Credinței, desfăşurate în Parohia Sf. 
Pius de Pietrelcina din Constanța. Predicile au fost ținute 
de preoții carmelitani desculți Luca Bulgarini şi Marco 
Secchi. Misiunile au început pe 7 martie, odată cu Liturghia 
de seară, şi s-au încheiat duminică 10 martie, cu Liturghia 
solemna din cursul dimineții.

În predicile ţinute în aceste zile, cei doi preoţi carmelitani 
desculţi au subliniat importanţa laicilor în Biserică şi a 
implicării lor în societate. În virtutea preoţiei comune 
primite la botez – au explicat predicatorii – şi prin trăirea 
sfaturilor evanghelice conform propriei stări de viaţă, 
laicii contribuie activ la împlinirea misiunii Bisericii lui 
Cristos în lume, ei putând să înfăptuiască concret opera de 
evanghelizare acolo unde păstorii Bisericii nu au acces: în 
familie, la locul de muncă, în mediul de afaceri, în societate. 
Pentru a conştientiza şi împlini această misiune ce le revine 
– au mai spus Pr. Bulgarini şi Pr. Secchi – este necesar un 
raport de comuniune zilnică cu Dumnezeu, prin rugăciune 

şi participare constantă la sacramente.
Misiunile populare s-au încheiat duminică, 10 martie, 

cu Sfânta Liturghie, la sfârşitul căreia cei prezenţi au primit 
binecuvântarea cu indulgenţă plenară. Toţi au primit apoi o 
iconiță cu Isus, care să le amintească pe tot parcursul anului 
de chemarea la sfințenie şi la mărturia vieții prin trăirea 
credinței.

Pr. Petre BALINT, paroh

Misiuni Populare în Parohia Sfântul Pius de Pietrelcina – Constanța 

Misiuni Populare în Parohia Fericitul Ieremia Valahul - Năvodari

„

Parohia Sf. Pius de Pietrelcina din Constanța

Parohia Fericitul Ieremia Valahul din Năvodari

Din viața Arhidiecezei
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Congregația Fiicele Milostivirii şi ale Crucii, fondată de 
Maria Rosa Zangara (1844-1914) la 13 august 1892, a 

aniversat pe 2 martie, 120 de ani de la înființare. Evenimentul 
a fost marcat printr-o conferință ce s-a desfăşurat la parohia 
Adormirea Maicii Domnului, din cartierul bucureştean 
Drumul Taberei. 

Congregația Fiicele Milostivirii şi ale Crucii este prezentă 
în România, Italia, Mexic şi Etiopia. Surorile se implică 
în educarea copiilor, în îngrijirea bătrânilor şi a celor 
defavorizați şi în cinstirea sfântului altar al Bisericii Catolice.

Comunitatea de surori care activează în parohia 
Adormirea Maicii Domnului a dorit să facă cunoscută 
activitatea Congregației prin mai multe acțiuni. Un prim 
pas a fost realizarea unei expoziții fotografice, expusă în 
biserica parohiei Adormirea Maicii Domnului. 

Al doilea pas a fost organizarea unei conferințe aniversare, 
unde am avut marea bucurie de a-l avea printre invitații 
de onoare pe IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de 
Bucureşti.

Conferința moderată de Pr. Iosif Tiba a prezentat  
personalitatea Mariei Rosa Zangara. Pr. Andrei Dumitrescu 
a vorbit despre Maria Rosa Zangara – discipolă şi misionară 
a milostivirii şi a crucii.  Apoi a luat cuvântul Pr. Lucian 
Dîncă, ce a vorbit despre Credința în acțiune. Acesta a 
explicat misterul Sfintei Treimi, având ca punct de pornire 
Icoana Sfintei Treimi a lui Andrei Rubliov.

Întâlnirea s-a încheiat cu binecuvântarea dată de 

Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de 
Bucureşti.

Printre invitați s-au numărat Pr. Dominic Hârja, parohul 
bisericii Adormirea Maicii Domnului, Pr. Viorel Ioja de 
la parohia Sf. Nicolae, Curtea de Argeş, reprezentante 
ale Congregației Surorilor Oblate Asumpționiste şi ale 
Congregaţiei Surorilor Carităţii ale Sfintei Ioana Antida 
Thouret. Au participat şi Sr. Artura Ugone (Vicara Generală), 
Sr. Maria Cristina Saporito (Consiliera Generală) şi Sr. Anna 
Maria Barbanera (Economa Generală), reprezentante ale 
Consiliului Congregației Fiicele Milostivirii şi ale Crucii din 
Italia, precum şi surorile din comunitatea din Buruieneşti.

Sora Maricica Balint (Consilieră), responsabila 
comunității din Bucureşti, împreună cu surorile din 
comunitate, care s-au ocupat în mod deosebit de organizarea 
evenimentului, le mulțumesc celor care au făcut posibilă 
realizarea conferinței şi celor care au participat, în calitate 
de vorbitori sau de invitați.

Sr. Maricica BALINT

Pe 5 martie, în sala de conferinţe a Institutului Teologic 
Romano-Catolic Sfânta Tereza, a avut loc Întâlnirea ÎPS 

Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, cu cadrele 
medicale din capitală. Evenimentul a marcat un nou început 
al Asociației Medicilor Catolici-Bucureşti. Condusă până 
acum de dr. Bogdan Streza, asociația a desfăşurat activităţi 
în capitală, prin diferite dispensare înfiinţate pe lângă unele 
parohii. 

În cadrul întâlnirii, ÎPS Ioan Robu a anunţat că a numit-o 
ca nou preşedinte al asociaţiei pe dr. Maria Dunca Moisin 
şi i-a îndemnat pe medicii şi asistenţii medicali prezenţi 
să mărturisească cu curaj, prin munca lor, valorile morale 
şi învăţătura Bisericii Catolice, mergând chiar împotriva 
curentului.

Noul preşedinte a intervenit pe marginea temei „Medicul 
în slujba vieţii”, punând accentul pe rolul medicului în 
apărarea vieţii, din momentul concepţiei până la moartea 
naturală, şi a prezentat situaţia îngrijorătoare a avortului 
în România, subliniind importanţa consilierii femeilor 
aflate în criza de sarcină. În momentul de faţă, există o 
iniţiativă legislativă în acest sens, dar care, din păcate, nu 
se bucură de sprijin. De-a lungul expunerii sale, dr. Maria 

Dunca Moisin şi-a exprimat, în repetate rânduri, dorinţa 
ca Asociaţia Medicilor Catolici să devină o voce distinctă 
printre organizaţiile care îşi dedică activitatea apărării 
dreptului la viaţă.

Înființată în 1991, prin inițiativa şi implicarea Pr. 
Emil Puni S.J., Asociația Medicilor Catolici din România 
(AMCR), aprobată şi de Conferința Episcopilor Catolici 
din România, este structurată în regiuni istorico-geografice. 
Scopul principal umanitar de îngrijire a sănătăţii este 
dublat de educaţia religioasă şi practica în folosul tuturor, 
indiferent de apartenenţă religioasă. AMCR este membră a 
Federaţiei Internaţionale a Medicilor Catolici şi a Federaţiei 
Europene a Medicilor Catolici.

(arcb.ro)

Congregația Fiicele Milostivirii şi ale Crucii - 120 de ani de la fondare 

Un nou început pentru Asociația Medicilor Catolici-Bucureşti

Întâlnire aniversară în Parohia Adormirea Maicii Domnului, București

Numirea d-nei dr. Maria Dunca Moisin ca nou președinte al ACM

Din viața Arhidiecezei
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În data de 19 martie a.c., a avut loc la Biblioteca Judeţeană 
„Paul Iorgovici” – secţia germană „Alexander Tietz” 

din Reşiţa, lansarea cărţii „Ecumenismul – drumul către 
unitatea creştină” a Preasfinţitului Alexandru Mesian – 
Episcop de Lugoj. Prezentarea cărţii a fost precedată de 
un moment de rugăciune. Prof. Erwin Ţigla a început 
expunerea acestui moment şi au vorbit Pr. Marian 
Ştefănescu – Protopop de Reşita, Mons. Angelo Narcis 
Pop, Vicar General, Pr. Arhidiacon Pall Iosif Csaba, D-l 
teol. Raimondo-Mario Rupp, Pr. Aurel Bendariu – Paroh la 
Doman, Pr. Petru Berbentia – Protopop Ortodox de Reşita 
şi Prof. Dr. Elena Ştefănescu. 

În final, a vorbit despre carte PS Alexandru Mesian, 
care ne-a prezentat-o ca fiind scrisă dintr-un ecumenism 
autentic. Preasfinţia Sa a făcut o comparaţie între 
evenimentul lansării acestei cărţi la Biblioteca Judeţeană 
din Baia-Mare, din 12 martie, şi cel de la Reşiţa, arătând 
diferenţa de spirit ecumenic. Dacă la Baia-Mare au 
participat doar reprezentanţi ai cultului greco-catolic, la 

Reşiţa au luat parte reprezentanţi şi din partea altor culte: 
Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Reformată (pastorul 
Makay Botond).

Toţi cei prezenţi au fost invitaţi la final la o agapă 
frățească.

Mihele Bogdan Andrei
(sursa: bru.ro)

În ziua de 5 martie 2013, într-o atmosferă de sărbătoare, 
a avut loc celebrarea naşterii pentru cer a Fericitului 

Ieremia şi deschiderea Anului Ieremian, în care se amintesc 
cei 30 de ani de la beatificare şi cei 5 ani de la reîntoarcerea 
în patrie a osemintelor sale pământeşti. Sărbătoarea a 
început cu celebrarea Sfintei Liturghii solemne, prezidată 
de PS Petru Gherghel, Episcopul Diecezei de Iaşi, patria 
de origine a acestui sfânt confrate şi concetăţean al nostru, 
prilej cu care a fost binecuvântat şi uleiul pentru lampa 
votivă a Fericitului Ieremia, oferit în acest an de credincioşii 
Parohiei Oituz împreună cu păstorul lor, pr. Eugen Lucaci.

La începutul Sfintei Liturghii, pr. Leon Budău, custodele 
fraţilor capucini români, l-a rugat pe păstorul diecezei să 
binecuvânteze uleiul ce va arde de-a lungul întregului An 
Ieremian în candela aşezată la picioarele raclei în care sunt 
moaştele acestui sfânt confrate şi compatriot al nostru, ulei 
oferit în acest an de către credincioşii Parohiei Romano-
Catolice din Oituz, păstoriţi de către pr. Eugen Lucaci.

După proclamarea lecturilor biblice şi a Evangheliei, 
PS Petru a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de 
învăţătură, încadrând această celebrare în contextul mai 
larg al Anului Credinţei şi al familiei, punctând mai ales pe 
faptul că fără o familie sănătoasă din punct de vedere moral, 
fără să fi avut o familie credincioasă alături, nici Fericitul 
Ieremia, în acel timp, dar nici copiii de azi nu vor găsi 
sprijin şi nici nu vor fi statornici pe cale spre Dumnezeu, 

în căutarea lui Dumnezeu, iar Fericitul Ieremia ne este un 
exemplu în acest sens.

La sfârşitul Sfintei Jertfe, care a fost animată de cântările 
corurilor reunite ale credincioşilor, cel al elevilor Liceului şi 
cel al studenţilor teologi, dirijate de către prof. Monica Grosu, 
Preasfinţia Sa a împărţit celor prezenţi binecuvântarea 
solemnă, prin cuvintele de binecuvântare pe care Fericitul 
Ieremia le adresa celor ce aveau nevoie de ea: „Puterea lui 
Dumnezeu Tatăl, Înţelepciunea lui Dumnezeu Fiul şi Tăria 
Duhului Sfânt să vă scape de orice rău!”

După Sfânta Liturghie, a urmat o agapă fraternă oferită 
celor prezenţi de fraţii capucini, iar după prânz, elevii 
Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” au oferit celor prezenţi 
un spectacol de cântece, poezii şi o scenetă teatrală.

Fr. Petre-Marian IANOȘ, OFMCap.
(sursa: ercis.ro)

BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ

Oneşti: Deschiderea Anului Fericitului Ieremia
DIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE IAȘI

Prezentare la Reşiţa a cărţii „Ecumenismul – drumul spre unitatea creştină”

Știri interne

Sanctuarul „Fericitul Ieremia” din Onești

Lansarea cărții Preasfințitului Alexandru Mesian - Episcop de Lugoj (foto centru)
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Cu ocazia vizitei lui Barak Obama în Orientul mijlociu, 
Comisia Dreptate şi Pace a Adunării episcopilor 

catolici din Țara Sfântă i-a adresat preşedintelui american 
o scrisoare în care atrage atenția asupra câtorva dintre 
marile probleme care pun în pericol prezența creştinilor 
în regiune, informează agenția FIDES. Semnatarii 
amintesc că poporul palestinian trăieşte de 46 de ani sub 
ocupație şi că autoritățile israeliene violează drepturile 
internaționale. Ierarhii catolici denunță restricțiile 
de acces impuse la Locurile Sfinte pentru creştini 
şi musulmani; exproprierea de terenuri aparținând 
palestinienilor cu scopul extinderii coloniilor şi al 

construirii barierei de separare. Este amintit şi cazul din 
Valea Cremisan, ajuns şi în justiție, în care familii creştine 
şi congregații religioase catolice au făcut recurs împotriva 
sechestrării terenurilor lor peste care ar trebui să treacă 
zidul de separare. În scrisoare sunt denunțate şi exemple 
de „politici oculte de discriminare” suportate de cetăţenii 
arabi din Israel: proceduri extenuante pentru dobândirea 
reunificării familiei, dificultate în înregistrarea copiilor, 
dificultăți în obținerea unei locuințe şi a unui loc de 
muncă. Episcopii amintesc că „prezența creştină are un 
rol important în Țara Sfântă în domeniul educației şi al 
asistenței medicale”.

Pentru al doilea an consecutiv, guvernul de la Havana 
a decis să declare Vinerea Sfântă ca zi nelucrătoare. 

Decizia vine după ce decenii de-a rândul, sărbătorile 
religioase au fost scoase din calendarele oficiale, devenind 
şi subiect de tensiuni între Biserica Catolică şi guvern. 
Deşi autorităţile nu explică în anunţul oficial motivul 
declarării zilei de 29 martie a.c. zi nelucrătoare, surse 
oficiale confirmă că decizia este de fapt un răspuns la o 
cerere oficială a Sfântului Scaun, înaintată autorităţilor 
cubaneze. De fapt, relaţiile dintre Biserica Catolică şi 
guvernul de la Havana s-au îmbunătăţit tot mai mult 
după vizita în Cuba a Papei Ioan Paul al II-lea, în 1998, 
şi a Papei Benedict al XVI-lea, în 2012. După vizita 
Papei Ioan Paul al II-lea, guvernul cubanez a restabilit 
Crăciunul ca sărbătoare religioasă, iar în 2012, datorită 
vizitei Papei Benedict, Vinerea Sfântă a fost declarată 
pentru prima oară zi nelucrătoare.

Cu ocazia Liturghiei de inaugurare solemnă a 
pontificatului Papei Francisc, credincioşii chinezi, 

laici şi persoane consacrate, s-au unit în rugăciune pentru 
noul papă şi ministerul său petrin. Pe lângă diferitele 
inițiative de rugăciune, în unele comunități a fost propusă, 
până în duminica Paştelui, o perioadă de post, pentru Papa 
şi Biserică. Într-o rugăciune compusă de câțiva studenți 
catolici chinezi, Papa Francisc este amintit ca „mesager al 
iubirii şi al păcii”, dar al lui Dumnezeu „pentru Biserica 
Universală, pentru lume şi pentru tineri”. În rugăciune, 
credincioşii chinezi amintesc că nici un reprezentant din 
China nu a luat parte la celebrările de la Vatican, dar se 
declară „mereu uniţi spiritual cu Succesorul lui Petru şi 
cu Biserica Universală”. „Dumnezeu să-l binecuvânteze 
pe noul Papă, pe preoţii şi credincioşii din Biserica 
Universală, toate popoarele din lume, inclusiv pe cel 
chinez”, se afirmă în încheierea rugăciunii.

Familia este un „organism viu” şi „primul instrument 
al umanizării persoanelor şi a vieţii sociale”, a 

afirmat Monseniorul Vincenzo Paglia, Preşedintele 
Consiliului Pontifical pentru Familie, în cadrul unei 
întâlniri organizate la ONU, cu ocazia aniversării a 20 
de ani de la Anul Internaţional al Familiei şi a 30 de ani 
de la Carta Drepturilor Familiei. În centrul discursului 
reprezentantului Sfântului Scaun, s-a aflat promovarea 
drepturilor omului şi libertatea, prin apărarea legală şi 
socială a familiei. „Familia – a amintit ierarhul – este o 
resursă pentru societate”, „un drept uman fundamental, 
unitate fundamentală a societăţii umane, în care generaţiile 
se întâlnesc, se leagă prin sentimente de afecţiune, se ajută 
şi trăiesc trecerea de la o vârstă la alta”. A amintit apoi că 
familia, întemeiată pe căsătorie, în complementaritatea 

dintre bărbat şi femeie, „este izvorul primar al capitalului 
social şi dreptul principal al umanităţii”. „Stabilitatea 
societăţii înseşi depinde de stabilitatea familiei, din care 
izvorăşte”. Referindu-se la cultura actuală care tinde 
să considere imposibilă căsătoria „pentru totdeauna”, 
prelatul a expus rezultatele câtorva studii recente 
care dovedesc că uniunile matrimoniale consolidează 
familia şi au efecte importante – biologice, psihologice, 
economice şi sociale – asupra copiilor şi a adulților. În 
încheiere, Monseniorul Paglia a amintit că familia este 
o sursă prețioasă pentru sectorul lucrativ şi de aceea a 
îndemnat guvernele să promoveze politici publice menite 
să sprijine familiile prin programe de asistență  bazate pe 
principiul subsidiarității.

CUBA: Vinerea Sfântă, declarată zi nelucrătoare CHINA: Credincioșii se roagă pentru Papa Francisc

VATICAN: Monseniorul Paglia la ONU – Familia e o școală a iubirii și recunoștinței

ȚARA SFÂNTĂ: Ierarhii catolici cer Israelului să respecte drepturile internaționale

Știri externe
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Azi se vorbeşte mult despre criza vocaţiilor. Mai precis, 
criza vocaţiilor la preoţie, la călugărie. Ori este şi vorba de 
criza vocaţiilor la căsătorie?

Criza vocaţiilor la preoţie, la călugărie este o realitate şi 
despre această criză se vorbeşte mai mult decât despre cea 
a vocaţiilor la căsătorie, căci există şi această criză. Ideea de 
a se angaja cu totul şi pentru totdeauna pare să deranjeze 
pe mulţi, fie în faţa unei chemări la viaţa consacrată, fie la 
viaţa de căsătorie. Se vorbeşte tot mai des despre vocaţiile 
târzii la preoţie în cazul celor care la 40 sau 50 de ani, sau 
şi mai mulţi, se gândesc să devină preoţi. Pe de altă parte, 
se observă că mirii – sigur, nu toţi – sunt tot mai în vârstă 
când merg la altar pentru cununie, dar încă nu a intrat în 
vocabularul nostru expresia „vocaţii târzii la căsătorie”.

Dacă există azi într-adevăr o criză a vocaţiilor, care 
credeţi că este principala ei cauză?

Nu mereu cred că doar frica de un angajament total şi 
pentru totdeauna ar fi principala cauză a lipsei vocaţiilor. 
Mai sunt şi altele pe care le pun alături de aceeaşi realitate: 
criza credinţei, a familiei, a educaţiei, a sensului vieţii, vraja 
prezentului şi a schimbării rapide a situaţiilor, a concepţiilor 
privind binele şi răul, atracţia comodităţii, a distracţiilor, 
fuga de muncă şi jertfă – toate acestea atacă din toate 
părţile orice vocaţie, nu numai pe cele legate de preoţie sau 
căsătorie. Să nu uităm însă că sunt totuşi şi dintre aceia pe 
care criza nu-i descurajează, nu-i opreşte.

E posibil să nu fie vorba despre o criză reală, ci doar 
de faptul că azi Dumnezeu cheamă în mod diferit, ori 
cu precădere, la un alt gen de vocaţie decât în trecut, iar 
oamenii de bunăvoinţă continuă să răspundă, dar în alt 
fel? 

Se ştie că după Conciliul Tridentin (1545-1563), a fost 
o aşa de mare criză a vocaţiilor, încât mulţi vorbeau de 
sfârşitul Bisericii. A fost un val, ca şi astăzi, o punere la 
încercare a Bisericii. Dumnezeu ştie cât mai au de îndurat 
Biserica şi lumea, însă chemarea Lui, chiar dacă nu va 
aduce multe roade, nu se va întoarce niciodată înapoi fără 
să fi reuşit ceva: ca ploaia care nu se întoarce înapoi fără 
să ude pământul. A mai văzut Biserica mănăstiri goale în 
secolele trecute, apoi le-a văzut iarăşi pline. Acum suntem 
în timp de secetă.

Se schimbă oare dinamica vocaţiilor de la o perioadă 
la alta? (De exemplu, în Evul Mediu predominau vocaţiile 
contemplative, în comunităţi monastice mari, pe când azi 
par să fie mai frecvente vocaţiile active, trăite în grupuri 

mici.) Dacă da, e un aspect pozitiv sau nu? Şi cum poate 
Biserica să reunească aceste iniţiative restrânse şi disparate?

Sigur că mai variază dinamica vocaţiilor în sensul 
accentului pus mai mult când pe vocaţiile contemplative, 
când pe cele active. Darurile vor fi mereu diferite, după 
necesităţile timpului şi ale societăţii. Nu consider că 
Biserica ar trebui să adune la un loc iniţiativele disparate 
(pe cele disperate, da!), ci mai degrabă să lase la locul ei 
orice iniţiativă, oricât de plăpândă, să fie ca un ferment 
local în aluatul mare al trupului Bisericii.

În prefaţa la cartea Virgo fidelis (EARCB 2010), apărea 
un citat din Cardinalul Garrone care spunea că „vocaţiile 
nu lipsesc, ci mor”… 

Putem şi să spunem că vocaţiile mor şi de aceea lipsesc, 
căci acesta este adevărul. Da, sunt vocaţii care mor fie în 
stadiu incipient, fie după ce s-au realizat şi au adus chiar şi 
rod. Am văzut acest lucru nu o dată. Vor fi şi vocaţii celebre, 
spectaculoase, cum sunt vocaţiile de tip Ieremia Valahul, 
sau de preoţi, călugări laici consacraţi de care nu va vorbi 
nimeni, dar ei s-au împlinit în şi prin vocaţia lor.

Ce poate face un tânăr care nu are o educaţie religioasă 
solidă, dar se simte în adâncul inimii chemat de Dumnezeu? 
Dar comunitatea ce poate face pentru ca vocaţia lui să nu 
se piardă? 

Să înceapă totuşi să meargă după cum îi spune inima, 

Vocaţia în timp de secetă

Duminică, 21 aprilie 2013 – Duminica Bunului Păstor – Biserica sărbătoreşte Ziua Mondială a Vocaţiilor. L-am rugat 
cu acest prilej pe Păstorul Arhidiecezei noastre, Arhiepiscop Ioan Robu, să ne acorde un interviu pe tema vocaţiilor în 

lumea de azi.   
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„Rugaţi-l deci pe Stăpânul secerișului să trimită 
lucrători la secerișul lui”(Mt 9,38)  

„(…) Duminica aceasta, care în liturgia romană îşi 
ia numele de la Evanghelia zilei, deci duminica Bunului 
Păstor, să-i unească în rugăciune pe catolicii din întreaga 
lume, pentru a cere de la Dumnezeu lucrători pentru 
secerişul său. Problema numărului suficient de preoţi 
atinge de aproape pe toţi credincioşii: nu numai pentru 
că de ea depinde viitorul religios al societăţii creştine, 
ci şi pentru că această problemă este indicator precis 
şi incontestabil al vitalităţii de credinţă şi de iubire a 
fiecărei comunităţi parohiale şi diecezane şi mărturie 
a sănătăţii morale a familiilor creştine. Acolo unde 
înmuguresc vocaţii numeroase la starea ecleziastică şi 
călugărească, acolo se trăieşte cu generozitate conform 
Evangheliei(…).

Aşadar, să se înalţe către cer rugăciunea noastră: din 
familii, din parohii, din comunităţile religioase, din 
saloanele de spital, din mulţimea copiilor nevinovaţi, 
pentru ca să sporească vocaţiile şi să fie aşa cum le 
doreşte Inima lui Cristos”.

Acestea erau cuvintele pe care Papa Paul al VI-lea le 

rostea pe 11 aprilie 1964, într-un radiomesaj, în timpul 
Adunării Conciliare, cu ocazia Primei Zile Mondiale de 
Rugăciune pentru Vocaţii.

Anul acesta, pe 21 aprilie, în duminica Bunului 
Păstor, va fi o nouă Zi de Rugăciune pentru Vocaţii 
- cea de-a 50-a. Pentru această ocazie, Papa emerit 
Benedict al XVI-lea, în mesajul său, ne îndemna din nou 
la rugăciunea constantă şi profundă pentru ca preoţii 
şi persoanele consacrate să arate rodnicia unei angajări 
entuziasmante, care conferă un sens de plinătate propriei 
existenţe, pentru că este întemeiată pe credinţa în Acela 
care ne-a iubit cel dintâi (cf. 1In 4,19). De asemenea, Papa 
îşi exprima dorinţa ca tinerii, în mijlocul atâtor propuneri 
superficiale şi efemere, să ştie să cultive atracţia spre 
valori, ţintele înalte, alegerile radicale, pentru o slujire a 
celorlalţi pe urmele lui Isus. „Dragi tineri, nu vă fie frică 
să-l urmaţi şi să parcurgeţi căile exigente şi curajoase 
ale carităţii şi angajării generoase! Aşa veţi fi fericiţi 
să slujiţi, veţi fi martori ai acelei bucurii pe care lumea 
n-o poate da, veţi fi flăcări vii ale unei iubiri infinite şi 
veşnice, veţi învăţa «să daţi răspuns oricui vă cere cont 
de speranţa voastră»” (1Pt 3,15).

Interviu

căci în inimă vorbeşte şi cheamă Dumnezeu chiar şi pe cel 
care nu are o educaţie religioasă solidă. Este sigur că dacă 
un asemenea caz ar avea şi încurajarea venită din partea 
comunităţii, şi mai ales din partea familiei, demersul său ar 
fi mai sigur şi nu ar fi în mare pericol de a se pierde. 

Dar în cazul cuiva care i-a întors în mod voit spatele lui 
Dumnezeu?

Parcă nu aş avea curajul să spun că cineva a întors în 
mod voit spatele lui Dumnezeu. Chiar cel în cauză nu ar 
putea uşor să ajungă la această concluzie, că în mod voit i-a 
întors spatele lui Dumnezeu. Când alegerea şi hotărârea au 
greutate, neclaritate şi un anumit grad de nesiguranţă, când 
mai există şi ceva care te atrage în altă parte, nu ştiu cât de 
voit renunţi la vocaţie. Poate cu o părere de rău pe care nu 
o recunoşti. Dacă totuşi s-ar verifica un caz de acest fel de 
întoarcere cu spatele către Dumnezeu, mai rămâne mereu 
deschisă poarta Milostivirii.

 
Se poate ca o vocaţie să obosească? Chiar dacă vine de 

la Duhul Sfânt? Mă refer la situaţia unei persoane care 
a răspuns cu fervoare la chemarea lui Dumnezeu, dar 
apoi, cu timpul, ceea ce i se păruse măreţ şi înălţător se 
transformă în rutină, în acţiuni lipsite de interes...

Cu siguranţă că da, mai ales când scade legătura aceea 
intimă cu Cristos, când scad rugăciunea şi speranţa clară, 
sensul consacrării, când scade convingerea în valoarea 
jertfei, a renunţării.

Lăsând la o parte aspectele tehnice sau generalizante, 
cum vă vedeţi personal vocaţia, din interior? Vă întreb 
pentru că îmi amintesc că ne-aţi povestit odată despre 
părintele Eugen Blăjuţ, care cu puţin înainte să fiţi hirotonit 
v-a spus: „Să nu crezi că prin asta se încheie căutarea ta. 
Vocaţia ai să ţi-o cauţi toată viaţa...” E posibil? 

Da, vocaţia ca împlinire trebuie căutată toată viaţa. 
Vocaţiile sunt ca florile care trebuie să aducă roade. Roadele 
trebuie să le aducă cel chemat să fie preot sau călugăr, sau 
căsătorit, sau orice vocaţie ar fi. Statornicia înseamnă rod, 
împlinirea datoriilor stării înseamnă vocaţie căutată în 
continuu, invocarea harului lui Dumnezeu înseamnă putere 
să treci peste încercări. Vocaţiile sunt iubiri îmbrăcate 
diferit, şi iubirea adevărată e mai tare decât moartea.

Aveţi un sfat, un îndemn pentru cei care îşi caută vocaţia?
Să nu ezite la nesfârşit şi să-şi facă, rugându-se, curaj, 

ca să nu se asemene cu cei care-şi fac vânt de o mie de ori 
şi nu sar niciodată. Să-şi dea drumul pe valul vocaţiei cu 
încredere în puterea, nu cea proprie, ci a lui Dumnezeu. 
De la început şi până la sfârşit, o vocaţie se apreciază, se 
cântăreşte, se analizează şi se alege nu folosind măsura 
puterilor proprii, ci pe aceea a puterii lui Dumnezeu. De 
aceea, pentru cei care îşi caută vocaţia, cuvântul lui Isus şi 
al meu este: Nu vă temeţi!

A consemnat Liana GEHL
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Nu demult apărea pe la televizor o reclamă cu textul: 
„Ştiu ce mănânc!” – adică: „Am grijă să mă hrănesc 

sănătos; îmi pasă şi mă informez cu privire la ceea ce 
mănânc”. 

Luând în mână cartea lui Benedict al XVI-lea, Isus 
din Nazaret. De la intrarea în Ierusalim la Înviere, m-am 
întrebat, nu fără un fior: câți dintre noi, creştinii, pot 
spune cu adevărat că „ştiu ce cred”?... Nu că volumul 
menționat ar scoate la iveală cine ştie ce elemente noi 
care ar pune într-o altă lumină credința noastră – nu, 
nicidecum! Dar ceea ce face cartea Papei Benedict al 
XVI-lea, cu o metodă şi un stil care îi sunt proprii prin 
claritate şi profunzime, este demersul atent şi neobosit 
de a scoate la lumina înțelegerii acele date ale credinței 
pe care noi tindem să le credem cumva „pe întuneric”, 
în mod confuz şi nesistematic: crâmpeie de învățături 
dobândite pe fugă şi în parte uitate, şi – ce e mai grav – 
adesea neînsoțite de expertiza necesară pentru a le putea 
încadra în context istoric, teologic şi cultural. 

„Sunt creştin pentru că eu cred în Isus Cristos”, vor 
spune mulți, şi e corect răspunsul. Dar cine e Cristos – 
ştim? Aici răspunsul devine mai vag. „A nu cunoaşte 
Scripturile înseamnă a nu-l cunoaşte pe Cristos” – 
avertizează Sfântul Ieronim. Dar a cunoaşte Scripturile 
nu-i uşor. „Înțelegi ce citeşti?” – îl întreabă Apostolul 
Filip pe trezorierul curții etiopiene, văzându-l citind din 
Scripturi. „Cum să înțeleg, dacă nimeni nu mă îndrumă?”, 
răspunde trezorierul (Fap 8,30-31).   Bine ştiind că şi azi 
ne confruntăm cu această situație, Sfântul Părinte ne ia, 
deci, de mână şi ne poartă, pas cu pas, prin locurile pe 
unde a trecut Isus din Nazaret, de la intrarea în Ierusalim 
şi până la Înviere, explicându-ne unde s-a oprit şi cât a 
stat, cine erau oamenii cu care s-a întâlnit, cum gândeau 
şi în ce credeau ei, de unde veneau şi încotro se îndreptau 
şi, mai ales, de ce unii l-au răstignit, iar alții l-au urmat 
până la moarte. 

În acest periplu, Benedict al XVI-lea nu ne conduce 
de unul singur, ci dialoghează în permanență cu 
autorii biblici, cu Părinții Bisericii şi cu marii exegeți ai 
creştinismului de la începuturi şi până astăzi. Procedeul, 
învecinat cu ceea ce în engleză se numeşte close reading 
– o „lectură de aproape” –, pune în evidență o metodă 
duală mult îndrăgită de autor, în care discursul teologic 
şi cercetarea istorică şi filologică se îmbină şi se susțin 
reciproc. „Regăsirea acestei interacțiuni dintre istorie şi 
credință – scrie Cardinalul Gianfanco Ravasi în prefața 
la ediția în limba română –, evitând tentația separării şi 
chiar a dualismului, nu e postulată doar de natura însăşi 
a Evangheliilor, opere de istorie şi de credință în acelaşi 

timp, ci şi de figura lui Isus cel ‘real’, care se autosituează 
ca Logos transcendent, dar care este totodată şi sarx, 
‘carne’, existență istorică documentabilă”.

Bazată pe o analiză atentă şi minuțioasă, cartea 
urmăreşte, în nouă capitole, evenimentele Săptămânii 
Sfinte, de la primirea triumfală în Ierusalim până la Calvar 
şi Înviere. Ultima parte, intitulată sugestiv „Perspective”, 
se referă la Înălțare şi la trimiterea Apostolilor. Benedict 
al XVI-lea ne aduce astfel, treptat, față în față cu Isus 
Cristos, om şi Dumnezeu, frate şi Răscumpărător, mort 
şi înviat, pentru ca apoi tot el să ne asiste în momentul 
„despărțirii pământeşti” (ridicarea la Cer), adresându-
ne cuvinte de îmbărbătare: „În gestul mâinilor care 
binecuvântează se exprimă relația durabilă a lui Isus 
cu ucenicii săi, cu lumea. Plecând, El vine pentru a 
ne ridica mai presus de noi înşine şi a ne deschide 
lumea către Dumnezeu. [...] Prin credință ştim că Isus, 
binecuvântând, îşi ține mâinile întinse asupra noastră. 
Acesta este temeiul statornic al bucuriei creştine”.

Iată aici intenția cărții Isus din Nazaret şi darul pe care 
Papa Benedict vrea să ni-l facă prin ea: bucuria creştină. 
În demersul său, autorul pare să se asemene cu un 
căutător de comori care nu lasă nicio piatră neîntoarsă: 
de dragul nostru şi al adevărului, analizează fiecare 
detaliu relevant, abordează fiecare controversă, nu se 
fereşte de nicio întrebare. Iar partea cea mai frumoasă 
a acestei strădanii constă în faptul că, în ciuda colosalei 
sale erudiții, discursul Papei nu se prezintă cititorului 
ca o masă amorfă de informații greu de pus laolaltă. 
Dimpotrivă, fiecare detaliu (de exemplu, cina de pe urmă 
a avut loc marți sau joi? Isus, în Ghetsemani, a acceptat 
crucea ca om sau ca Dumnezeu? etc., etc.), fiecare idee 
pusă în joc are rostul ei şi aduce un plus de claritate 
discursului teologic de ansamblu, pe care îl descoperim 
coerent, lesne de urmărit şi edificator.

„Claritatea este caritate”, mai arată Cardinalul Ravasi 
în prefață, citând spusele unui maestru al său în teologie 
biblică şi aplicându-le Papei Benedict al XVI-lea. Într-
adevăr, se simte în întreaga lucrare sufletul iubitor al 
păstorului, al părintelui, al apostolului care „l-a atins” pe 
Isus şi acum mărturiseşte (cf. In 1,7) „pentru ca toți să 
creadă”: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (In 20,28). 
Sunt cuvintele cu care acest Sfânt Părinte îşi încheie 
capitolul dedicat Învierii.

Liana GEHL

„Știu ce cred”
Recenzie

•Benedict al XVI-lea, Isus din Nazaret.De la intrarea în Ierusalim la Înviere
•Galaxia Gutenberg 2012, 304 pag
•Volum coordonat de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu
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Fraţi şi surori, bună seara!

Voi ştiţi că misiunea Conclavului era să dea un Episcop Romei. Se pare că fraţii mei Cardinali 
au mers aproape până la capătul lumii să-l ia;  dar suntem aici. Vă mulţumesc pentru primirea 
voastră! Comunitatea diecezană din Roma are Episcopul ei: mulţumesc!

Înainte de toate, aş vrea să facem  o rugăciune pentru Episcopul nostru emerit, Benedict al 
XVI-lea. Să ne rugăm împreună pentru el, pentru ca Domnul să îl binecuvânteze şi Sfânta 
Fecioara să îl ocrotească.

[Noul Papă împreună cu mulţimea din Piaţa Sfântul Petru recită Tatăl nostru, Bucură-te, 
Marie şi Slavă Tatălui]. 

Iar acum, să începem acest drum: Episcop şi credincioşi. Acest drum al Bisericii Romei, care 
prezidează în iubire toate Bisericile. Un drum al fraternităţii, al iubirii, al încrederii între noi. 
Să ne rugăm mereu unul pentru celălalt şi să ne rugăm pentru lume, pentru ca să existe o mai 
mare fraternitate. Sper ca acest drum al Bisericii, pe care îl începem astăzi şi în care mă va ajuta  
Cardinalul Vicar, aici de faţă,  să fie rodnic pentru evanghelizare în acest oraş atât de frumos. 

Acum doresc să dau binecuvântarea, dar înainte – înainte, vă cer o favoare: înainte ca 
Episcopul să binecuvânteze poporul, vă cer ca voi să îl rugaţi pe Domnul să mă binecuvânteze: 
rugăciunea poporului, cerând binecuvântarea pentru Episcopul lui. Să păstrăm tăcerea pentru 
această rugăciune a voastră pentru mine. 

[Papa se înclină pentru a primi binecuvântarea credincioşilor]
Acum vă voi acorda binecuvântarea vouă şi lumii întregi, tuturor bărbaţilor şi femeilor de 

bunăvoinţă.
Fraţi şi surori, acum vă las. Vă mulţumesc foarte mult pentru primire! Rugaţi-vă pentru 

mine! Pe curând! Ne vedem în curând: mâine voi merge să mă rog la Sfânta Fecioară, pentru 
ca să ocrotească întreaga Romă. Noapte bună şi odihnă plăcută!

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM

kl
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Cardinalul argentinian Jorge Mario Bergoglio, de 76 de 
ani, liderul unei mari Arhidieceze din America Latină, 

a fost ales ca al 266-lea Papă şi şi-a luat numele de Francisc. 
Este primul Papă din istorie care vine din emisfera sudică 
şi primul ne-european din ultimii aproape 1.300 de ani. 
Iezuitul este, de asemenea, primul membru al ordinului său 
care a fost ales Papă şi primul membru al oricărui ordin 
religios ales în ultimele aproape două sute de ani (după 
Papa Grigore al XVI-lea, un benedictin, ales în 1831). 

Alegerea sa, la 13 martie, a venit în a doua zi de Conclav, 
după a cincea rundă de vot. A fost o încheiere surprinzător 
de rapidă a Conclavului, consideră serviciul de ştiri al 
Conferinţei Episcopale Americane, ţinând cont că erau 
mulţi candidaţi plauzibili şi nici unul clar favorit. Noul Papă 
a fost ales de cel puţin două-treimi din cei 115 Cardinali 
din 48 de ţări, care şi-au exprimat votul în Capela Sixtină 
din Vatican. Alegerea a fost anunţată în limba latină din 
balconul Bazilicii San Pietro, unei mulţimi impresionante, 
strânse în ciuda ploii, şi milioanelor de persoane ce au 
urmărit evenimentele prin intermediul transmisiunilor.

Fumul alb a ieşit din soba Capelei Sixtine la 20.07, ora 
României, dând de înţeles că s-a ajuns la consens privitor 
la Succesorul Papei emerit Benedict al XVI-lea. După două 
minute, clopotele Bazilicii Sfântul Petru au început să bată, 
confirmând alegerea. 

La 21.12, Cardinalul francez Jean-Louis Tauran, senior 
în ordinul Cardinalilor Diaconi, a apărut în balconul 
Bazilicii spunând: „Vă anunţ o mare bucurie: avem Papă! 
Pe preaeminentul și preasfinţitul Domn, Domnul Jorge 
Mario, Cardinal BERGOGLIO al Sfintei Biserici Romane, 
care și-a luat numele de FRANCISC”. Mulţimea din Piaţă a 
răspuns cu strigăte de bucurie, aplauze şi fluturând steaguri 
ude ale mai multor ţări. După zece minute, a apărut noul 
Papă. El a cerut rugăciuni pentru Papa Benedict şi a vorbit 
despre drumul pe care Biserica se pregăteşte să îl înceapă. 

Papa Francisc are reputaţia unui om de o înaltă 
spiritualitate şi cu talent pentru conducerea pastorală, 
slujind în regiunea cu cei mai mulţi catolici din lume. Din 
1998 a devenit Arhiepiscop de Buenos Aires, păstrându-şi 
însă stilul de viaţă simplu şi aproape de popor. Mergea cu 

autobuzul, îi vizita pe săraci, trăia într-un simplu apartament 
şi îşi gătea singur. Pentru mulţi din Buenos Aires el este pur 
şi simplu „părintele Jorge”. A creat noi parohii, a restructurat 
birourile administrative, a condus iniţiative pro-life şi a 
început noi programe pastorale, precum comisia pentru 
persoanele divorţate. A co-prezidat Sinodul Episcopilor din 
2001 şi a fost ales în consiliul Sinodului, fiind bine cunoscut 
Episcopilor din întreaga lume. A scris cărţi de spiritualitate 
şi de meditaţii şi a vorbit cu tărie împotriva avortului şi a 
căsătoriilor între persoane de acelaşi sex.

În 2010, când Argentina a devenit prima ţară latino-
americană ce a legalizat căsătoriile homosexuale, Cardinalul 
şi-a încurajat clerul să le spună catolicilor să protesteze 
împotriva legislaţiei deoarece, dacă va fi aprobată, va „răni 
grav familia”.

De asemenea, a spus că adoptarea de copii de către 
cuplurile homosexuale ar duce la „lipsirea (copiilor) de 
creşterea umană pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere 
printr-un tată şi o mamă”. În 2006, a criticat propunerea 
Argentinei de a legaliza avortul în anumite circumstanţe, ca 
parte a unei mai largi reforme juridice. A acuzat guvernul 
de lipsă de respect pentru valorile susţinute de majoritatea 
argentinienilor şi de încercarea de a convinge Biserica 
Catolică „să îşi domolească lupta de apărare a demnităţii 
umane”. 

Rolul său l-a forţat adesea să vorbească public despre 
problemele economice, sociale şi politice din ţara sa. 
Predicile şi discursurile sale sunt pline de referinţe la faptul 
că toţi sunt fraţi şi surori şi că Biserica şi ţara trebuie să facă 
tot ce pot pentru ca fiecare să se simtă bine primit, respectat 
şi ajutat. Fără a deveni o figură politică, Arhiepiscopul de 
Buenos Aires nu s-a ferit să arate impactul politic şi social al 
mesajului evanghelic, în special într-o ţară încă în revenire 
după o gravă criză economică. A mediat în aproape toate 
conflictele sociale şi politice din oraşul-sediu al Arhidiecezei 
şi toate figurile politice sau sociale mai importante au trecut 
pe la el în audienţă. S-a preocupat de seminarul teologic, 
iar preoţii recent hirotoniţi sunt cunoscuţi ca „generaţia 
Bergoglio”.

(Catholica.ro)

Cardinalul Bergoglio a fost ales Papă: şi-a luat numele de Francisc

Dosar
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Cardinalul Jorge Mario Bergoglio 
SJ, Arhiepiscop de Buenos 

Aires, Argentina, Ordinarius pentru 
credincioşii de rit răsăritean din 
Argentina, care nu au un Ordinarius 
din propriul lor rit, s-a născut la 17 
decembrie 1936 în Buenos Aires. A 
studiat şi are diplomă de tehnician 
chimist, dar apoi a ales preoţia 
şi a intrat în Seminarul din Villa 
Devoto. La 11 martie 1958, a intrat 
în noviciatul Societăţii lui Isus şi 
şi-a terminat studiile în ştiinţe umaniste în Chile. În 1963, 
întorcându-se la Buenos Aires a obţinut diploma în filozofie 
la Seminarul Major Sf. Iosif, din San Miguel.

Între 1964 şi 1965, a predat literatură şi psihologie la 
Colegiul Immacolata din Santa Fe, şi apoi, în 1966, a predat 
aceleaşi materii la Universitatea El Salvador din Buenos 
Aires. Între 1967 şi 1970, a studiat teologia la Seminarul 
Major Sf. Iosif din San Miguel. În 13 decembrie 1969, a fost 
hirotonit preot. Între 1970 şi 1971, şi-a încheiat noviciatul 
în Alcala de Henares, Spania, şi în 22 aprilie 1973 a depus 
voturile perpetue. A fost maestru de novici la Villa Varilari, 
în San Miguel, între 1972 şi 1973, unde, de asemenea, a 
predat teologia. La 31 iulie 1973, a fost ales Provincial 
pentru Argentina, funcţie pe care a îndeplinit-o timp de 
şase ani.

Între 1980 şi 1986, a fost rector al Facultăţii de Filozofie 
şi Teologie din San Miguel şi păstor al parohiei Patriarca 

San Jose parish din Dieceza de San Miguel. În martie 
1986, a mers în Germania să îşi termine teza de doctorat. 
Superiorii l-au trimis apoi la Universitatea din El Salvador 
şi apoi la Cordoba, unde a slujit ca şi confesor şi director 
spiritual. În 20 mai 1992, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit 
Episcop titular de Auca şi auxiliar de Buenos Aires. A primit 
consacrarea episcopală în Catedrala din Buenos Aires, de la 
Cardinalul Antonio Quarracino, Nunţiul apostolic Ubaldo 
Calabresi şi Episcopul Emilio Ognenovich de Mercedes-
Lujan, în ziua de 27 iunie din acelaşi an.

În 3 iunie 1997, a fost numit Arhiepiscop coadjutor 
de Buenos Aires şi i-a succedat Cardinalului Antonio 
Quarracino, la 28 februarie 1998. A fost relator general 
adjunct al celei de-a 10-a Adunări Generale Ordinare a 
Sinodului Episcopilor, din octombrie 2001. A fost preşedinte 
al Conferinţei Episcopilor din Argentina, din 8 noiembrie 
2005 până în 8 noiembrie 2011. A 
fost creat Cardinal de Fericitul Papă 
Ioan Paul al II-lea în Consistoriul 
din 21 februarie 2001, cu titlul de Sf. 
Robert Bellarmino.

A fost membru al: Congregaţiilor 
pentru Cultul Divin şi Disciplina 
Sacramentelor; pentru Cler; pentru 
Institutele de Viaţă Consacrată şi 
Societăţile de Viaţă Apostolică; 
al Consiliului Pontifical pentru 
Familie; şi al Comisiei Pontificale 
pentru America Latină.

Biografia Cardinalului Jorge Mario Bergoglio

Pe 14 martie, serviciul de ştiri al Vaticanului a făcut publică biografia oficială, realizată cu ocazia Conclavului de biroul 
de presă al Sfântului Scaun, pornind de la informaţii furnizate chiar de Cardinali.

COMUNICAT DE PRESĂ
Episcopii catolici din România i-au transmis Papei Francisc

un mesaj de felicitare

Cu ocazia alegerii Papei Francisc, la 13 martie 2013, Conferinţa Episcopilor Catolici din România (CER) i-a 
transmis joi, 14 martie a.c., un mesaj de felicitare noului Suveran Pontif.

În mesajul semnat de către Eminenţa Sa Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolică şi Preşedinte CER, episcopii catolici din România mărturisesc că au primit „cu bucurie, 
seninătate şi recunoştinţă faţă de Preasfânta Treime vestea alegerii” cardinalului Jorge Mario Bergoglio ca episcop al 
Romei şi-i transmit urările filiale „pentru misiunea petrină pe care a primit-o în slujba Bisericii lui Cristos”.

Episcopii catolici îl asigură, totodată, pe Papa Francisc de rugăciunea lor şi a credincioşilor pe care îi păstoresc şi-i 
cer binecuvântarea apostolică „asupra României şi a Bisericii locale”.

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi 
exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu Urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte.

Pr. Eduard-Mihai Coşa
Secretar general
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•Momentul în care Papa Francisc a acceptat numirea
Cardinalul de Lyon, Philippe Barbarin, este cel care le 

dă jurnaliştilor amănunte inedite despre ce s-a întâmplat în 
minutele care au urmat imediat după alegerea cardinalului 
Bergoglio ca Suveran Pontif. Când cardinalul decan, în 
numele întregului Colegiu al electorilor, l-a întrebat pe 
cardinalul Jorge Mario Bergoglio dacă acceptă alegerea sa, 
cardinalul a răspuns „da”, dar a adăugat „sunt un păcătos” şi 
a acceptat „cu un gest dezarmant”. Apoi, când l-au întrebat 
cum voia să fie numit, el a răspuns „Franciscus” şi a adăugat, 
„din cauza Sfântului Francisc”, iar colegiul cardinalilor a 
primit acel nume „cu oarecare uimire”. Apoi, ceremonierul, 
Monseniorul Marini, i-a oferit Crucea pectorală aurită, însă 
Papa a spus că preferă să o păstreze pe a sa. Înainte de a 
saluta pe fiecare dintre cardinali, Papa Francisc - observând 
greutatea cu care se mişca Cardinalul Ivan Dias - a mers 
spre el pentru a-l îmbrăţişa. Apoi s-a întors şi i-a salutat 
pe cardinali, dar a ales să nu se aşeze pe tronul papal, ci să 
rămână în picioare. 

La cină, - aminteşte cardinalul André Vingt-Trois, 
Arhiepiscop de Paris - în casa Sfânta Marta, adresându-se 
în glumă cardinalilor, a spus: „Sper să fiţi iertaţi!”. 

•Alegerea şi votările
 „Cel care a fost ales - comentează Cardinalul Jean Pierre 

Ricard, Arhiepiscop de Bordeaux - nu era cu siguranţă în 
lista favoriţilor din mass-media, nu era cu siguranţă printre 
papabili, dar este cel pe care Cardinalii l-au ales datorită 
personalităţii sale. S-a dovedit clar că Bergoglio era omul 
potrivit, că avea calităţile necesare pentru a conduce 
Biserica, pentru a fi noul Papă”. Când aţi înţeles asta? „Am 
înţeles asta - răspunde cardinalul André Vingt-Trois - 
foarte simplu, atunci când am început să vedem că numărul 
de voturi pe care le obţinea se mărea. Iar când consensul a 
început să se cristalizeze asupra persoanei sale, a fost clar 
că el era alesul”. 

Cardinalul Barbarin neagă că în aceste zile de conclav au 
existat între cardinalii electori presiuni sau mişcări pentru 
alegerea unui candidat şi nu a altuia. „N-am consultat 
pe nimeni - a spus el - pentru a face alegerea mea. Au 
fost zile de rugăciune intensă, în care am conştientizat 
abisul care exista între modestia alegerii mele şi măreţia 
evenimentului”. 

•Vârsta şi personalitatea
În cele din urmă, vârsta nu a contat, deşi motivele 

renunţării precedentului papă au fost oboseala şi vârsta 
înaintată; deci, se presupunea că va fi ales un Papă mai tânăr. 
În schimb, a fost ales Cardinalul Bergoglio pentru că - a spus 
cardinalul Ricard – „personalitatea sa a fost hotărâtoare. De 
altfel, Papa Ioan al XXIII-lea, deşi a fost ales Papă la o vârstă 
înaintată, a fost un Pontif decisiv pentru istoria Bisericii”. 
Şi cardinalul Vingt-Trois a adăugat: „Energia spirituală nu 
este proporţională cu energia fizică”. 

•Reforma Curiei Romane 
Cardinalul Ricard este cel care spune că pe durata 

Congregaţiilor generale a fost exprimată de mai multe 
ori din partea Cardinalilor dorinţa unei reforme a Curiei 
Romane, punându-se în mod expres şi întrebarea dacă toate 
organismele prezente în Curie folosesc efectiv Bisericii 
şi evanghelizării. Cu siguranţă - a adăugat apoi - Papa va 
evalua necesitatea unei colegialităţi mai mari printr-o 
„prezenţă mai apropiată de responsabilii dicasterelor”; o 
mai mare „muncă împreună între congregaţii şi consilii 
pontificale mai ales când tratează aceleaşi teme”; o „mai 
mare transparenţă”. „De la noul Pontif se aşteaptă - a adăugat 
Cardinalul de Bordeaux - o reformă a Curiei aşa cum, pe 
de altă parte, se întâmplă în administraţiile diecezelor”. 
Însă „nu va fi o reformă brutală”, a adăugat Cardinalul de 
Paris, Vingt-Trois. Va fi făcută cu „delicateţe, răbdare, cu 
statornicia dragostei”. 

•Maşina Papei a rămas goală
Ultimul amănunt inedit l-a relatat jurnaliştilor cardinalul 

Ricard. După ce s-a terminat ceremonia de salut în piaţă, 
Papa şi cardinalii s-au îndreptat spre ieşire, folosindu-se de 
ascensor. Papa a intrat primul şi cardinalii nu îndrăzneau 
să intre. Şi el în schimb a făcut semn tuturor să intre şi 
au coborât cu ascensorul îngrămădiţi. Ajunşi la maşini, 
Papa Francisc a ales să intre în microbuzul cardinalilor şi 
„maşina Papei” a rămas goală. 

Ce i-aţi spus când l-aţi salutat? Toţi cei trei cardinali 
l-au asigurat „de marea lor bucurie” şi că „vor continua 
împreună cu toţi catolicii din Franţa să se roage pentru el”. 
Iar Papa Francisc, adresându-i-se cardinalului Ricard, a 
spus: „Am nevoie de rugăciune”.                      (www.agensir.it)

„Accept, dar sunt un păcătos” 

Minutele care au urmat imediat după alegere, relaţia 
cordială, simplă şi prietenoasă cu cardinalii, intervenţiile 

sale în aulă - despre acestea şi despre altele au povestit 
jurnaliştilor  „din culisele” Conclavului şi ale zilei istorice de 
miercuri, 13 martie, Cardinalii electori francezi, care s-au 
întâlnit pe 14 martie cu presa, dând „la cald” impresiile lor 
şi povestind cu simplitate şi profunzime experienţa unică, 
solemnă, bucuroasă a alegerii unui Suveran Pontif.

„Din culisele” Conclavului şi ale zilei istorice de 13 martie
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Din primele discursuri ale Papei 
Francisc

„O, cât aş vrea o Biserică săracă şi pentru săraci!”
„Unii nu ştiau de ce Episcopul de Roma a ales să se 

numească Francisc. Unii se gândeau la Francisc Xaveriu, la 
Francisc de Sales sau la Francisc de Assisi. Să vă povestesc 
cum s-a întâmplat! La Conclav, stăteam alături de Prefectul 
emerit al Congregaţiei pentru Cler, Cardinalul brazilian 
Claudio Hummes, un mare prieten. Când lucrurile au 
început să devină serioase,  el mă încuraja. Iar când voturile 
au urcat la două treimi, au izbucnit aplauzele obişnuite 
atunci când este ales Papa. El m-a îmbrăţişat şi mi-a spus: 
«Să nu uiţi de cei săraci!». Cuvintele acestea m-au atins la 
suflet: cei săraci, cei săraci... Apoi, referitor la săraci, m-am 
gândit imediat la Francisc din Assisi. Şi, în timp ce scrutinul 
voturilor continua, până la terminarea voturilor, mă 
gândeam la războaie. Francisc este omul păcii. Şi în acest 
fel, numele său a intrat în inima mea: Francisc din Assisi. 
Omul sărăciei, omul păcii, omul care iubeşte şi păstrează 
creaţia, chiar în acest timp în care noi nu avem o relaţie atât 
de bună cu creaţia, nu? El este omul care ne dă acest spirit 
de pace, omul sărac… O, cum aş vrea o Biserică săracă şi 
pentru săraci! (…)

Vă iubesc şi vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut. Mă 
gândesc la munca voastră. Vă doresc să lucraţi cu seninătate 
şi cu spor, să cunoaşteţi mereu mai bine Evanghelia lui 
Isus Cristos şi realitatea Bisericii. Vă încredinţez mijlocirii 
Fecioarei Maria, Steaua evanghelizării. Vă doresc tot 
ce este mai bine pentru voi şi pentru familiile voastre, 
acordându-vă tuturor binecuvântarea. V-am spus că vă 
acord binecuvântarea mea. Mulţi dintre voi nu aparţineţi 
Bisericii Catolice, iar alţii nu sunteţi credincioşi. Din inimă 
vă acord această binecuvântare, în tăcere, fiecăruia dintre 
voi, respectând conştiinţa fiecăruia, dar ştiind că fiecare 
dintre voi este copilul lui Dumnezeu: să vă binecuvânteze 
Dumnezeu” (Audienţa cu jurnaliştii, 16 martie)

Să nu cedăm în faţa pesimismului şi a descurajării…
(…) Duhul Sfânt este sufletul Bisericii cu forţa sa 

dătătoare de viaţă şi unificatoare: din mulţi face un singur 
trup, Trupul mistic al lui Cristos. Să nu cedăm niciodată 
în faţa pesimismului, a acelei amărăciuni pe care diavolul 
ne-o oferă în fiecare zi; să nu cedăm în faţa pesimismului 
şi a descurajării: să avem certitudinea fermă că Duhul 
Sfânt dăruieşte Bisericii, cu suflul său puternic, curajul de a 
persevera şi chiar de a căuta noi metode de evanghelizare, 
pentru a duce Evanghelia până la marginile pământului 
(cf. Fap 1,8). Adevărul creştin este atrăgător şi convingător 
pentru că răspunde la nevoia profundă a existenţei umane, 
vestind în manieră convingătoare că Isus este unicul 
Mântuitor al întregului om şi al tuturor oamenilor. Această 
veste rămâne valabilă astăzi aşa cum a fost la începutul 
creştinismului, când s-a realizat prima mare expansiune 
misionară a Evangheliei. 

Iubiţi fraţi, curaj! Jumătate dintre noi suntem la vârstă 
înaintată: bătrâneţea este - îmi place s-o spun aşa - sediul 
înţelepciunii vieţii. Bătrânii au înţelepciunea de a fi trecut 
prin viaţă, ca bătrânul Simeon, bătrâna Ana la templu. Şi 
tocmai acea înţelepciune i-a făcut să-l recunoască pe Isus. 
Să dăruim această înţelepciune tinerilor: ca vinul bun, care 
cu anii devine mai bun, să dăruim tinerilor înţelepciunea 
vieţii. Îmi vine în minte ceea ce un poet german spune 
despre bătrâneţe: „Es ruhig, das Alter, und fromm”: este 
timpul liniştii şi al rugăciunii. Şi timpul de a dărui tinerilor 
această înţelepciune (…) (din Discursul la audienţa cu 
Cardinalii, 15 martie, Sala Clementină din Palatul Apostolic 
Vatican) 

Când umblăm fără Cruce, nu suntem discipoli ai 
Domnului

„(…) Putem să umblăm cât de mult dorim, putem să 
construim multe lucruri, dar dacă nu îl mărturisim pe Isus 
Cristos, lucrurile nu merg. Devenim un ONG care acordă 
ajutor, dar nu Biserica Mireasa lui Cristos. Când cineva nu 
umblă, stagnează. Când cineva nu construieşte pe pietre 
solide, ce se întâmplă? Se întâmplă ceea ce păţesc copiii pe 
plajă atunci când fac castele de nisip: totul se prăbuşeşte, 
nu are tărie. Când cineva nu îl mărturiseşte pe Isus Cristos 
– îmi amintesc afirmaţia lui Leon Bloy: «Oricine nu se 
roagă lui Dumnezeu, se roagă diavolului». Când cineva nu 
îl mărturiseşte pe Isus Cristos, mărturiseşte deşertăciunea 
lumească a diavolului.

(…) Această Evanghelie continuă cu o situaţie specială. 
Acelaşi Petru care l-a mărturisit pe Isus Cristos spune: «Tu 
eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu. Te urmez, dar să 
nu vorbim despre Cruce. Aceasta nu are nimic de-a face cu 
ea. Te urmez în alte moduri, care nu includ Crucea». Atunci 
când umblăm fără Cruce, atunci când construim fără Cruce 
şi atunci când mărturisim un Cristos fără Cruce, nu suntem 
discipoli ai Domnului. Suntem lumeşti, suntem Episcopi, 
preoţi, Cardinali, Papi, dar nu discipoli ai Domnului (…) 
(din Predica la Liturghia celebrată cu Cardinalii în Capela 
Sixtină din Vatican joi, 14 martie 2013).

Dosar
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„Alegerea Papei Francisc este o lucrare a Duhului Sfânt, 
prin Cardinali. Este o alegere pe care am privit-o cu sufletul 
la gură; am aşteptat-o şi a venit repede, în douăzeci şi 
patru de ore de la începerea Conclavului. Alegerea a venit 
dintr-un loc cu o majoritate de catolici – circa 60% sunt 
în America Latină -, dintr-un loc spre care, cu siguranţă, 
Cardinalii au privit cu mare atenţie.

Slavă Domnului, avem un Papă care promite foarte 
mult! Am mare încredere în capacitatea pe care Dumnezeu 
i-a dat-o, aceea de a fi un om în întregime  dedicat cauzei 
Bisericii şi credinţei. Cred că este un om total dăruit 
Bisericii şi cauzei credinţei în care a crezut încă din tinereţe; 
este un om care crede într-adevăr în prezenţa lui Cristos 
în aproapele, în semenul său, lucru confirmat de diferite 
gesturi ale sale faţă de cei din jur”.

(Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit 
de Bucureşti)

„Am primit cu bucurie salutul său simplu, uman, 
spontan şi degajat de Buona sera! - Bună seara!, ca şi 
invitaţia la rugăciune. Ne-am rugat împreună cu noul 
ales, ne-am bucurat de chemarea sa la comuniune şi curaj, 
ca să primim apoi, prin mijlocirea Maicii Sfinte, darul 
binecuvântării noului păstor. Au fost momente pline de 
emoţie şi de speranţă că noul papă va continua lucrarea 
predecesorilor săi pe scaunul lui Petru şi în fruntea Bisericii, 
aceea a carismaticului Papă Fericitul Ioan Paul al II-lea, şi 
că va duce mai departe lucrarea impresionantă şi curajoasă 
a marelui şi clarvăzătorului Pontif Benedict al XVI-lea”.
(PS Petru Gherghel, Episcop de Iaşi)

„(…) M-am bucurat împreună cu toată Biserica şi am 
aşteptat cu nerăbdare şi speranţă să văd pe noul Papă. Apoi, 
în genunchi, am mulţumit Preasfintei Treimi şi în mod 
special Spiritului Sfânt pentru că ne-a trimis omul potrivit 
pentru timpurile dificile ce le trăim. 

Sfinte Părinte, Vă suntem aproape şi Vă însoţim cu 
rugăciunile noastre fervente pentru a conduce barca 
Bisericii spre Împărăţia lui Dumnezeu”. (Cardinal Lucian 
Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică)

 „Biserica Ortodoxă Română se alătură acestor momente 
de bucurie ale Bisericii Romano-Catolice, ca urmare a 
alegerii Sanctităţii Voastre ca Episcop al Romei şi Papă. 
Suntem convinşi că valorile morale autentice, bazate pe 
credinţa bimilenară creştină, vor continua să aibă un loc 
central în activitatea Sanctităţii Voastre ca Primat al Bisericii 
Romano-Catolice, având în vedere lucrarea pastorală pe 
care Sanctitatea Voastră aţi întreprins-o deja în Argentina. 
Această misiune este o prioritate şi în Biserica noastră 
Ortodoxă. De aceea, în acest context, este foarte necesar să 
cooperăm, pentru a realiza solidaritate cu cei care suferă 

cel mai mult de pe urma crizei economice şi spirituale a 
societăţii contemporane, pentru a da o mărturie creştină 
comună în lume, în spiritul iubirii milostive a Domnului 
nostru Iisus Hristos”. (din Mesajul adresat Papei de 
către Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române;  Basilica.ro)

„În numele Societăţii lui Isus, aduc mulţumiri lui 
Dumnezeu pentru alegerea noului Papă, Cardinalul Jorge 
Mario Bergoglio SJ, care deschide Bisericii o cale plină 
de speranţă. Noi, toţi iezuiţii, îl însoţim în rugăciune pe 
confratele nostru şi îi mulţumim pentru generozitatea 
cu care a acceptat răspunderea conducerii Bisericii în 
aceste timpuri de răscruce. Numele de Francisc cu care îl 
vom chema de acum înainte evocă spiritul evanghelic al 
Sfântului Părinte de apropiere faţă de săraci, de identificare 
a sa cu oamenii simpli, precum şi angajamentul său pentru 
reînnoirea Bisericii. Chiar din primul moment al apariţiei 
sale înaintea poporului lui Dumnezeu, a dat mărturie 
despre simplitatea, smerenia, experienţa pastorală şi 
adâncimea sa spirituală”. (Superiorul General al Ordinului 
Iezuit, Adolfo Nicolas SJ)

 „Suntem o civilizaţie de orfani. Cred că Papa a arătat 
astăzi o paternitate simbolică pentru întreaga familie 
umană. Prima impresie este că am trăit un moment 
mondial, nu numai pentru că a fost un eveniment filmat de 
televiziuni de pe toată planeta sau de Internet. Trăim într-
un moment în care persoanele nu mai cred în nimic, nici 
în politică, nici în finanţe şi Biserica Catolică a dat astăzi 
exemplul că există un sens şi că ea însăşi este o instituţie 
cu un om care poate să-i călăuzească pe oamenii de pe tot 
pământul pentru a-i conduce spre acest sens. Mi se pare 
un mare răspuns dat crizei mondiale a valorilor. Noi, 
necredincioşii, avem în general tendinţa de a considera 
evenimentele din punct de vedere geopolitic sau politic. În 
schimb, eu cred, şi profund, că a fost ales drept cel mai bun 
dintre cardinali pentru a fi mesager al lui Cristos astăzi”. 
(Julia Kristeva, lingvist, psihanalist, filozof şi scriitor 
francez, a participat în octombrie 2011 la Ziua de reflecţie, 
dialog şi rugăciune pentru pacea şi dreptatea în lume, ca 
reprezentantă a necredincioşilor, „căutători ai adevărului”)

Dosar

Reacţii la alegerea Papei Francisc
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Marţi, 19 martie, pentru câteva ore, Piaţa Sfântul 
Petru a devenit inima întregii lumi. În Solemnitatea 

Sfântului  Iosif, Patronul Bisericii universale, a avut 
loc la Vatican Sfânta Liturghie solemnă prin care a fost 
inaugurat ministerul petrin al Papei Francisc ca succesor al 
Apostolului Petru. 

Pe lângă marea de oameni (după unele surse, ar fi 
participat aproape 1 milion de persoane), la eveniment au 
fost prezente peste 132 de delegaţii din întreaga lume: 31 
de şefi de state, 6 monarhi, 3 prinţi moştenitori, 11 şefi de 
guverne. România a fost reprezentată de o delegaţie oficială, 
condusă de preşedintele Traian Băsescu. Ambasadorul 
României pe lângă Sfântul Scaun, Bogdan Tătaru Cazaban, 
s-a alăturat delegaţiei române. Au fost şi 33 de delegaţii 
ale unor Biserici şi confesiuni creştine, între care s-a aflat 
Patriarhul ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu I. Au 
fost prezente şi delegaţii evreieşti, musulmane, budiste etc. 

19 martie, ziua în care cel de-al 266-lea Papă a primit 
Paliumul şi Inelul pescarului, a reprezentat începutul oficial 
al Pontificatului Papei Francisc. 

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Cardinalul proto-
diacon Jean-Louis Tauran, cel care pe 13 martie a anunţat 
Habemus Papam, a impus paliumul pe umerii Papei 
Francisc. Paliumul, confecţionat din lână albă, un fel de 
eşarfă ce se poartă pe spate, este un simbol al Episcopului 
ca Bun Păstor şi al Mielului răstignit pentru mântuirea 
omenirii. Este împodobit cu cruci roşii, care simbolizează 
rănile Pătimirii lui Isus.

Apoi, Cardinalul decan Angelo Sodano i-a dat Papei 
Inelul Pescarului, specific Episcopului Romei. Inelul 
Pescarului poartă imaginea Sfântului Petru (cel ales de Isus 
ca să devină pescar de oameni) cu cheile, care semnifică 
misiunea încredinţată lui Petru de a-i întări în credinţă pe 
fraţi. Inelul Papei Francisc este din argint aurit. 

Ultimul ritual a fost acela al promisiunii de ascultare faţă 
de Papa, gest făcut de şase reprezentanţi ai Cardinalilor.

După aceste ritualuri simbolice, a început Sfânta 
Liturghie, pentru care nu au fost alese lecturi speciale legate 
de slujirea noului Papă, ci s-au păstrat lecturile şi psalmul 
din Solemnitatea Sfântului Iosif. Singura particularitate a 
fost Evanghelia cântată în limba greacă, în virtutea uzanţei 
de a păstra în Liturghiile solemne atât limba latină, cât 
şi limba greacă, „ca evocare a Bisericii din Orient şi din 
Occident”. 

Deosebit de mişcătoare a fost predica Papei Francisc, 
care a depăşit aria de interes a mass-mediei, devenind, cu 
siguranţă, istorie. Mai concludente decât orice comentariu, 
sunt înseşi cuvintele Papei: 

„Aş vrea să cer, vă rog, tuturor celor care ocupă funcţii 
de răspundere în domeniul economic, politic sau social, 
tuturor oamenilor şi femeilor de bună voinţă: să fim 
«păzitorii» creaţiei, ai planului lui Dumnezeu înscris în 
natură, păzitori ai celuilalt, ai mediului; să nu lăsăm ca 

semnele de distrugere şi de moarte să însoţească drumul 
lumii noastre! Dar pentru „a avea grijă”, trebuie să avem 
grijă şi de noi înşine! Să ne amintim că ura, invidia, mândria, 
murdăresc viaţa! Aşadar, a avea grijă înseamnă a veghea 
asupra sentimentelor noastre, a inimii noastre, pentru că 
de acolo ies gândurile bune şi rele: cele care construiesc şi 
cele care distrug! Nu trebuie să ne fie teamă de bunătate, ba 
mai mult, nici de tandreţe!”

„Să nu uităm niciodată că adevărata putere înseamnă 
slujirea şi că însuşi Papa, pentru a exercita puterea, trebuie 
să intre tot mai mult în acea slujire care îşi găseşte culmea 
de lumină pe Cruce. Trebuie să caute slujirea umilă, 
concretă, bogată în credinţă a Sfântului Iosif şi, asemenea 
lui, să-şi deschidă braţele ca să ia în grijă întregul Popor 
al lui Dumnezeu şi să primească cu afecţiune şi blândeţe 
întreaga omenire, mai ales pe cei săraci, pe cei slabi, pe 
cei mici, pe cei pe care Matei îi descrie la judecata de apoi 
cu privire la caritate: cel flămând, însetat, străinul, cel gol, 
bolnav, cel din închisoare (cf Mt 25,31-46). Doar cel care 
slujeşte cu iubire ştie să aibă grijă!”

Cardinalul Jorge Mario Bergoglio este noul Suveran 
Pontif! Un Papă care şi-a ales numele gândindu-se la 
Sfântul Francisc de Assisi, omul sărăciei, omul păcii, omul 
care iubeşte şi păstrează creaţia; un Papă care a intrat în 
inimile tuturor încă din primul moment al întâlnirii cu 
turma ce i-a fost încredinţată; un Papă care-şi doreşte o 
Biserică săracă pentru săraci; un Papă care a proclamat 
deja în repetate rânduri că milostivirea lui Dumnezeu este 
fără margini; un Papă care, imprudent după opinia unora, 
a ieşit să-i salute personal pe toţi credincioşii parohiei 
Sfânta Ana, din Vatican, după ce a celebrat Sfânta Liturghie 
în micuţa lor biserică; un Papă care a oprit Papa- mobilul 
şi a coborât ca să îmbrăţişeze un paralitic; un Papă care 
spune că puterea înseamnă, de fapt, slujire; un Papă care, 
cu siguranţă, va face şi alte gesturi care vor uimi lumea, dar 
care îi vor întări în credinţă pe mulţi dintre noi şi, cine ştie, 
poate îi vor aduce la credinţă, la Dumnezeu, pe unii dintre 
cei care încă rătăcesc; un Papă luat „de la capătul lumii” 
care a cucerit repede inimile tuturor.

Cristina ȘOICAN

Dosar

Francisc, un Papă  „de la capătul lumii” care a intrat în inimile tuturor
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Surprindere. Suspin. Speranţă. Seninătate. Un papă cu 
numele Francisc, întâia oară în istoria Bisericii. Pentru 

o vreme, cu îngăduinţa Domnului, vom fi împreună cu 
Sanctitatea Sa, sub călăuza Sa, iar el, ca slujitor al lui Cristos, 
vicar al său şi urmaş al apostolului Petru, va fi împreună 
cu noi, Biserica, poporul credincios în pelerinajul către 
patria promisă. Vom fi împreună păstor şi turmă, aşa cum 
a exprimat timid şi părinteşte la prima ieşire la balconul 
Bazilicii Sfântul Petru.

Am preluat expresia „Împreună cu părintele nostru Papa 
Francisc” din canonul Sfintei Liturghii –  rugăciunea pentru 
papă care urmează imediat după Prefacere -  cu gândul la 
grăitoarea plecăciune a Papei Francisc în faţa poporului 
adunat în piaţa plină de oameni. O piaţă expusă miilor de 
camere de televiziune care transmiteau pe tot mapamondul 
memorabilul gest. Şi dacă Roma e caput mundi şi toate 
drumurile duc la Roma, în seara de 13 martie 2013, creştetul 
plecat al Papei în faţa oraşului şi în fața lumii (urbi et orbi) 
dădea de înţeles că în inima cetăţii, la cârma Bisericii, a 
fost ales un papă „iezuit şi mendicant”. Nu era îmbrăcat în 
haine de cerşetor, cum a făcut odinioară Sfântul Francisc 
de Assisi. Nu a cerut pomană. Era îmbrăcat în veşmântul 
alb al papei, la început fără stolă - semnul slujirii preoţeşti. 
Cu o simplitate dezarmantă a întins mâna către popor şi 
i-a cerut să se roage pentru el, păstorul său, plecându-şi 
creştetul. Apoi, după clipe de tăcere, după ce s-a încredinţat 
mijlocirii venite din mii, poate milioane de glasuri; din mii, 
poate milioane de inimi, şi-a pus stola pe umeri şi a împărţit 
binecuvântarea. Într-un fel, a voit să arate că slujirea petrină 
are mare nevoie de susţinerea rugătoare a celor care sunt 
fraţi în Cristos şi îl mărturisesc. 

Gestul a fost pregătit de trei rugăciuni pe care creştinul 
catolic le recită cel mai des: Tatăl nostru, Bucură-te Marie, 
Slavă Tatălui. Rostindu-le, se lasă cuprins de îmbrăţişarea 
Preasfintei Treimi, susţinut de paternitatea lui Dumnezeu 
Tatăl şi ocrotit de prezenţa maternă a Mariei. Papa Francisc, 
cardinalii electori, lumea din piaţă, multă lume din faţa 
micilor ecrane, toți s-au unit în rugăciune, recunoscând de 
fapt că darul de a fi Papă, păstor, trebuie să fie invocat de 
păstor şi turmă deopotrivă. Rugăciunea la unison e semnul 
că noua evanghelizare nu poate înflori fără o legătura vie 
între toţi, între păstor şi credincioşi. Nu poate creşte fără 
sprijinul credincioşilor.

Apărând în simplitate, cu o privire vioaie asupra 
mulţimii din piaţă, Papa Francisc părea a fi parohul lumii. 
Acel păstor care ar vrea să fie pe lângă toţi şi să ajungă la 
toţi. În această încercare, e sugestivă alegerea acestui nume, 
Francisc. Oricum am privi în istorie, acest nume se asociază 
cu figuri de mari evanghelizatori: Sfântul Francisc de Assisi 
l-a predicat pe Isus lumii timpului său, corupte de plăceri şi 
de bogăţii; Sfântul Francisc Xaveriu, patronul misionarilor, 
a predicat pentru prima dată Evanghelia la popoarele din 

Orientul îndepărtat; Sfântul Francisc Solano, patronul 
Argentinei, a dus vestea cea bună la băştinaşi, la indios, în 
secolul al XVI-lea. Toţi trei au de înlăturat mari obstacole. 
Toţi trei şi-au consumat viaţa până la ultima picătură de 
energie pentru Cristos şi Evanghelia sa. De fapt, Cristos şi 
Evanghelia sunt cele două cuvinte cheie rostite de Papă în 
discursul său către credincioşi. 

Papa Francisc va trebui să preia ceva din fiecare Francisc. 
Misiunea de a repara Biserica, adică de a o clădi din interior, 
înainte de toate prin sfinţenia sa personală; misiunea de a 
duce Evanghelia în toate colţurile lumii, şi mai ales acolo 
unde urechile par a fi surde, sau închise, sau reticente la 
numele Isus Cristos şi unde vor să excludă lucrarea Bisericii. 
Dar Papa Francisc mai are o misiune. Are de susţinut 
familia, în faţa nenumăratelor provocări care o ameninţă. 
În ţara sa natală s-a dovedit un luptător tenace în favoarea 
familiei, a căsătoriei, a vieţii, a demnităţii persoanei.  

În final, reluăm cuvintele Papei Francisc: „Iar acum, să 
începem acest drum: episcop şi popor. Acest drum al Bisericii 
Romei, aceea care prezidează în caritate toate Bisericile. Un 
drum de fraternitate, de iubire, de încredere între noi. Să ne 
rugăm mereu pentru noi: unii pentru alţii”.

  Pr. Fabian MĂRIUȚ

Dosar

„Împreună cu părintele nostru
Papa Francisc”
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Pagina Ghika

Continuăm parcursul nostru prin Anul Credinței în 
compania marelui mărturisitor al credinței Vladimir 

Ghika şi suntem în închisoarea de la Jilava. Vladimir 
Ghika nu va mai ieşi viu din acest loc dezumanizant, ci va 
transforma ceea ce pentru cei mai mulți era o limitare a 
libertății orizontale în trambulină spre o deplină libertate 
verticală.

Îşi aminteşte părintele Matei Boilă: „Când a intrat în 
celulă, am întrebat, cum făceam întotdeauna când venea 
cineva din afară: «Ce este nou? Ce ştiţi? Când vom fi liberi?» 
Nu ştiu de ce, probabil din cauza modului în care se uita la 
mine, dar atunci am înţeles că am spus ceva prostesc. Am 
întrebat singurul om cu adevărat liber pe care l-am întâlnit: 
«Când vom fi eliberaţi?» Apoi a zâmbit. A spus calm: «Vom 
fi eliberaţi, nu-ţi face griji»” (Fratelui meu în exil, p. 147). 
Monseniorul Ghika a înțeles imediat care era suferința cea 
mai mare în acea închisoare şi a cultivat spiritul de libertate.

Deja în episodul trecut al foiletonului nostru, citam din 
mărturia Monseniorului Menges şi a profesorului Florea 
Costache, unde aceştia îşi aminteau cum Vladimir Ghika 
nu avea mai deloc timp pentru sine, deoarece îl dedica 
celorlalți, fie în discuții private, fie în povestiri şoptite pe 
care le ascultau cu toții. Colegii de suferință ai lui Vladimir 
Ghika sunt unanimi în a recunoaşte importanța acestor 
momente în timpul închisorii.

Suntem în timpul Paştelui şi este clar pentru toți creştinii 
că sărbătoarea Învierii Domnului este prefigurată de Paştele 
evreiesc – eliberarea din țara sclaviei. În celebrarea familială 
a Paştelui evreiesc, un rol foarte important îl are momentul 
în care cel mai tânăr membru al familiei îl întreabă pe 
cel mai în vârstă despre semnificația riturilor pe care le 
săvârşeşte. Întrebarea descătuşează povestirea istoriei 
eliberării străbunilor din sclavie, povestire care introduce 
ascultătorii în trăirea evenimentului ca şi cum ar fi în 
prezent, dacă aplicăm analiza marelui istoric al religiilor, 
Mircea Eliade, despre evenimentele primordiale.

Pentru noi, cum ar fi Paştele – Învierea Domnului – fără 
celebrarea liturgică a acestei solemnități, fără participarea 
la eveniment prin intermediul ascultării Cuvântului şi al 
jertfei Euharistice? Mai mult decât împlinirea unui precept 
ne situăm în contextul structurii psiho-somatice umane. 
Acesteia îi corespunde calitatea de a găsi în evenimentele 
istorisite puterea şi curajul de a nu renunța la ceea ce îi 
este propriu: libertatea. Pe acest fapt se baza şi atitudinea 
Monseniorului Ghika atunci când îi întreba pe colegii de 
celulă doritori de a experimenta libertatea: „Despre ce să 
vă povestesc?”

Cu glasul micşorat de suferință, Vladimir Ghika îi 
purta pe oamenii din celula sa în călătorii extraordinare, 
aşa cum le trăise el personal. Despre el scrisese Jaques 
Maritain: „Disponibil la toate chemările care îl invită în 
slujba sufletelor, Monseniorul Ghika e mereu pe drum: 

dimineaţa, în Congo; la prânz, la Buenos Aires; pentru 
ceaiul de la orele cinci, la Tokio; — dar ce spun? iată-l şi 
la Calcutta; apoi la Melburn. Şi, cu inima, mereu la Paris. 
Această uimitoare disponibilitate e doar aparenţa mobilă a 
unei bunătăţi fără graniţe.” (Prefața la Gânduri pentru zilele 
ce vin, p. 11, seria a doua).

„La început întreba mereu: «Despre ce să vă povestesc?» 
«Despre ţară?» Fusese peste tot şi cunoştea istoria şi 
geografia tuturor ţărilor. Intra în amănunte, povestea 
aventuri personale, pomenea nume şi date exacte... încât 
rămâneam cu toţii uimiţi”. Astfel, cu puterea imaginației, 
încarcerații erau eliberați şi parcurgeau şi ei drumurile 
străbătute pe apă sau pe uscat de bătrânul povestitor.

În mărturia sa despre Vladimir Ghika, Monseniorul 
Menges acordă un spațiu larg povestirii despre Japonia. Pe 
lângă faptul extraordinar în sine, acela de a merge în acest 
Extrem Orient şi de a întâlni pe însuşi Împăratul Japoniei, 
transpare un alt aspect foarte important. Vladimir Ghika, 
având acces la o astfel de audiență datorită poziției sale 
sociale şi a legăturii de prietenie cu persoane importante 
din societatea japoneză, ca amiralul Yamamoto, se prezintă 
în calitate de preot catolic. Astfel, în ciuda opoziției celor 
pe care îi consulta, el duce lui Mikado, considerat zeu pe 
pământ, împăratului, vestea cea bună a voinței de bine a 
Dumnezeului creştinilor. O astfel de povestire rămâne 
întipărită în memoria oricărui ascultător şi provoacă la o 
atitudine care depăşeşte orice limită impusă din exterior.

Ne putem imagina că povestirile despre călătorii erau, 
de fapt, bonus la învățăturile pe care Monseniorul nu 
contenea să le împartă celor care îl căutau, obținând efecte 
extraordinare: „Odată s-a întreţinut cu un director de la 
Ministerul muncii. Deţinuţii se adresau acestuia cu domnul 
... Era comunist vechi şi nu-şi botezase copiii. Fetiţa era 
deja de nouă ani, iar băiatul de şase. După discuţia avută 
cu Mons. Ghika, se jură: «Îndată ce scap din închisoare îmi 
botez copiii»”. 

Aceasta este adevărata libertate pe care Vladimir Ghika 
o propovăduia, pe verticală, şi acesteia nu i se pot opune 
acoperişurile, pentru că omul găseşte în interiorul său 
comuniunea cu Dumnezeu care eliberează. 

Postulatura pentru beatificarea şi canonizarea
Mons. Vladimir Ghika

Vladimir Ghika - Martor al credinței (8/14)

Monseniorul Ghika în Japonia, 1936
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Ieşind din vechea perspectivă centralizatoare şi 
uniformizatoare care ţinea seminariile din lumea 

catolică  departe de posibilitatea unei reînnoiri, prezentul 
Decret le dă Conferinţelor episcopale puterea de a reforma 
seminariile, adaptându-le regulamentele nevoilor fiecărui 
popor:  „Deoarece într-o diversitate atât de mare de popoare 
şi regiuni nu se pot da decât legi generale, în fiecare ţară şi 
rit trebuie elaborate Norme de formaţie preoţească, stabilite 
de conferinţele episcopale, revăzute periodic şi aprobate 
de Sfântul Scaun. Prin aceste norme, legile generale vor 
fi adaptate la condiţiile particulare de loc şi timp, aşa 
încât formaţia preoţească să fie întotdeauna conformă cu 
necesităţile pastorale ale regiunii în care preoţii îşi vor 
desfăşura activitatea” (nr. 1). O asemenea decizie în favoarea 
Conferinţelor episcopale nu era cu totul nouă, căci deja 
Papa Pius al XII-lea stabilea în mai 1956: „Întreaga formare 
preoţească, adică organizarea seminarului (…) trebuie 
să fie adaptată diverselor situaţii locale. Această adaptare 
trebuie (…) făcută de către clerul secular prin Conferinţele 
episcopale; iar pentru clerul călugăresc, prin superiorii lor 
competenţi” (Constituţia apostolică Sedes sapientiae, nr. 
19). Recomandările Papei Pius al XII-lea nu au fost puse 
în practică pretutindeni în seminariile catolice, însă odată 
ce Conciliul a dat acest Decret, reforma regulamentelor 
seminariilor a devenit realitate.

Decretul se distanţează de izolarea în care erau ţinute 
seminariile unde se formau viitorii preoţi în perioada 
post-tridentină în care nu era departe tentaţia de a da 
seminarului de formare preoţească trăsăturile mănăstirilor, 
unde candidaţii nu aveau nicio legătură cu lumea 
exterioară sau cu familia. „În seminariile mici, care au 
drept scop cultivarea germenilor vocaţiei, elevii să fie 
pregătiţi, printr-o formare religioasă deosebită şi în primul 
rând printr-o direcţie spirituală adecvată, pentru a-l urma 
pe Cristos Răscumpărătorul cu suflet generos şi cu inimă 
curată. Sub călăuzirea părintească a superiorilor, ajutaţi în 
mod oportun de familie, să ducă o viaţă potrivită vârstei, 
spiritului şi dezvoltării unor adolescenţi şi în deplină 
armonie cu normele psihologiei sănătoase, fără a se neglija 
o experienţă corespunzătoare a vieţii oamenilor şi relaţiile 
cu propria familie” (nr. 3). „Seminariile mari sunt necesare 
pentru formarea preoţească. În ele educarea seminariştilor 
trebuie să tindă spre formarea unor adevăraţi păstori 
sufleteşti, după modelul Domnului nostru Isus Cristos, 
Învăţătorul, Preotul şi Păstorul” (nr. 4).

Reforma studiilor viitorilor preoţi este bazată pe principii 
cu totul noi. Programul de studii acordă Sfintei Scripturi 

primul loc: Scriptura trebuie să fie sufletul întregii teologii.  
„Disciplinele teologice, în lumina credinţei, sub călăuzirea 
magisteriului Bisericii, să fie astfel predate încât seminariştii 
să asimileze cu acurateţe învăţătura catolică din revelaţia 
divină, să o pătrundă în profunzime, să facă din ea hrana 
propriei vieţi spirituale şi să o poată vesti, expune şi apăra 
în slujirea preoţească. 

Seminariştii să fie formaţi cu deosebită grijă la studierea 
Sfintei Scripturi, care trebuie să fie sufletul întregii teologii; 
după o introducere corespunzătoare, să fie iniţiaţi corect 
în metoda exegezei, să sesizeze bine temele principale ale 
revelaţiei divine şi să primească imbold şi hrană din citirea 
şi meditarea zilnică a cărţilor sfinte” (nr. 16). 

Teologia dogmatică să fie astfel predată, „încât să fie 
studiate întâi temele biblice; se va arăta aportul părinţilor 
Bisericii Orientale şi Occidentale la transmiterea fidelă şi 
la dezvoltarea fiecăruia din adevărurile revelate precum 
şi istoria ulterioară a dogmei – ţinând seama şi de relaţia 
ei cu istoria generală a Bisericii (…) Celelalte discipline 
teologice trebuie să fie şi ele reînnoite printr-un contact 
mai viu cu misterul lui Cristos şi istoria mântuirii” (nr. 16). 
Este recomandată iniţierea viitorilor preoţi în ce priveşte 
ecumenismul şi diferitele aspecte ale pastoraţiei, precum şi 
continuarea pregătirii după terminarea studiilor obligatorii 
(nr. 16, 22).

Teme cum ar fi formarea spirituală şi intelectuală (nr. 
3), selecţia vocaţiilor (nr. 6), viaţa spirituală profundă 
(nr. 8), educarea credinţei (nr. 10), stăpânirea de sine (nr. 
11), cultura umanistă (nr. 13), educarea la dialog (nr. 19), 
educarea spiritului misionar (nr. 20) arată pe de o parte 
grija deosebit de mare pe care o are Biserica în formarea 
viitorilor preoţi, iar pe de altă parte, aşteptările pe care le 
are din partea celor care aleg calea sfintei preoţii.

„Părinţii acestui sfânt Conciliu, continuând opera 
începută de Conciliul Tridentin şi încrezători că superiorii 
şi profesorii de seminarii îi vor forma pe viitorii preoţi ai lui 
Cristos în spiritul reînnoirii promovate de acest conciliu, îi 
îndeamnă stăruitor pe cei care se pregătesc pentru slujirea 
preoţească să fie pe deplin conştienţi că speranţa Bisericii 
şi mântuirea sufletelor le sunt încredinţate şi, primind cu 
bucurie normele acestui decret, să aducă roade îmbelşugate 
şi nepieritoare” (Încheiere).

Ioan ROBU 
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

- Optatam totius -
Decret privind formarea preoţească

50 de ani de la începerea Conciliului Vatican II (1962 - 1965)
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N-ar putea exista un moment mai potrivit decât acesta 
pentru a o aminti pe Chiara Corbella, tânăra mamă 

de doar 28 de ani care a ales să coboare din trenul vieţii 
vara trecută, pe 13 iunie, pentru ca Francesco, copilaşul ei, 
să poată trăi. Ce moment ar putea fi mai potrivit pentru a 
o aminti decât primăvara, mirabilul anotimp al trezirii la 
viaţă a naturii, în aşteptarea sărbătorii Învierii Celui care 
S-a sacrificat pe Cruce pentru ca noi să avem viaţă.

Chiara, o tânără violonistă italiană, era în luna a cincea 
de sarcină, în aşteptarea celui de-al treilea copilaş, când a 
descoperit că are o tumoare malignă, ce îi va provoca în 
scurt timp pierderea vederii la ochiul drept. 

Vestea a venit peste ea asemenea năpastelor lui Iov, 
după ce îşi îngropase deja doi copilaşi, născuţi cu grave 
malformaţii. 

Chimioterapia i-ar fi putut salva viaţa, dar ar fi pus-o cu 
siguranţă în pericol pe cea a pruncului. Primii doi copilaşi, 
întâi Maria şi apoi David, i-au murit imediat după naştere, 
din cauza unor malformaţii grave. Dar alegerea Chiarei de 
a nu se supune chimioterapiei nu a fost dictată de teama 
de a fi încă o dată supravieţuitoarea propriului fiu. Decizia 
fermă, luată împreună cu soţul ei Enrico Petrillo, avea 
înţelesul creştin pe care monseniorul Vladimir Ghika l-a 
exprimat într-un mod atât de memorabil: „Părinţii sunt cei 
care trebuie să se sacrifice pentru copii, şi nu invers”. 

Poate că cel mai bine ar fi să o lăsăm pe Chiara să se 
prezinte, aşa cum a făcut în 2011, în cadrul iniţiativei 
„Atelierul credinţei”. Textul este luat de pe situl ei oficial: 
www.chiaracorbellapetrillo.it

„Mă numesc Chiara, am crescut într-o familie creştină 
care, încă de mică, m-a învăţat să mă apropii de credinţă. 

Când aveam 5 ani, mama mea a început să frecventeze 
o comunitate din Mişcarea de Reînnoire Carismatică (n.n. 
din Biserica Catolică) şi astfel, eu şi sora mea, am iniţiat un 
parcurs de credinţă care ne-a însoţit de-a lungul creşterii, 
învăţându-mă să mă rog şi să mă adresez în mod simplu 
lui Isus, ca unui prieten căruia îi povesteşti dificultăţile şi 
îndoielile, dar mai ales m-a învăţat să împărtăşesc credinţa 
cu fraţii pe care-i întâlneam pe drumul vieţii.

Când aveam 18 ani, într-un pelerinaj l-am întâlnit pe 
Enrico şi, după câteva luni, ne-am logodit. În perioada 
logodnei, care a durat şase ani, Domnul mi-a pus la grea 
încercare credinţa şi valorile în care – după cum spuneam 
- credeam. După patru ani, logodna noastră a început să se 
clatine până când ne-am despărţit.

În acele momente de suferinţă şi de revoltă faţă de 
Domnul, căci consideram că nu-mi ascultă rugăciunile, am 
participat la un curs vocaţional la Assisi, unde am regăsit 
forţa credinţei în Dumnezeu. Tot atunci m-am apropiat 
din nou de Enrico şi am început să ne lăsăm călăuziţi de 
un Părinte spiritual. Dar nici aşa logodna noastră nu a 
funcţionat până când nu am înţeles că Domnul nu-mi lua 
nimic ci, dimpotrivă, îmi dăruia totul şi că doar El ştia 
cu cine ar fi trebuit să-mi împart viaţa, în vreme ce eu nu 
înţelesesem nimic până atunci. 

În sfârşit, când m-am eliberat de aşteptările pe care mi le 
creasem, am putut vedea cu ochi noi ceea ce Domnul voia 
de la mine. Puţin după aceea, contrar oricărei aşteptări, 
odată depăşite temerile noastre, am decis să ne căsătorim.

Uniţi în căsătorie, Domnul a vrut să ne dăruiască copii 
speciali: Maria Grazia Letizia şi Davide Giovanni, dar 
ne-a cerut să-i însoţim doar până la naştere, ne-a permis 
să-i îmbrăţişăm, să-i botezăm şi să-i încredinţăm apoi în 
mâinile Tatălui, cu o bucurie şi o seninătate tulburătoare.

Acum, Domnul ne-a încredinţat al treilea fiu: Francesco. 
Copilaşul este sănătos şi trebuie să se nască peste câtva 
timp, dar Domnul ne-a cerut să continuăm să ne încredem 
în El, în ciuda unei tumori pe care am descoperit-o acum 
câteva săptămâni şi care încearcă să ne înspăimânte. Dar 
noi continuăm să credem că Dumnezeu va face şi de această 
dată lucruri măreţe”. 

Lucrul măreţ despre care vorbea Chiara cu un an înaintea 
morţii este naşterea unui copilaş sănătos, Francesco, 
mărturia vie a credinţei trăite până la sacrificiul de sine de 
către tânăra lui mămică, al cărui nume, scris în Ceruri cu 
litere mari, asumă semnificaţia unei credinţe vii, destinate 
să ne inspire şi să supravieţuiască valurilor violente de 
egoism ce inundă epoca noastră.

Într-un filmuleţ postat pe Youtube, Chiara spunea o frază 
ce ar putea să ne dea forţa alegerii juste, atunci când suntem 
puşi în faţa unor decizii dificile: „Domnul pune adevărul în 
fiecare dintre noi; nu există posibilitatea înţelegerii greşite”. 

Anca MĂRTINAȘ GIULIMONDI

Odă vieţii, în interpretarea violonistei
Chiara Corbella

FIȘA UNUI OM DE CREDINŢĂ
NUME: CORBELLA
PRENUME: CHIARA
OCUPAŢIE: violonistă italiană
PERIOADA VIEŢII: Roma, 1984 - 2012
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„ Domnul pune adevărul în fiecare
dintre noi; nu există posibilitatea
înţelegerii greşite. ” 

Chiara Corbella
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Mărturisirea credinței creştine semnată de cei circa 600 
de părinți participanți la conciliul de la Calcedon 

(aproape de Istanbul, în Turcia de astăzi) reprezintă un 
monument al cristologiei şi o culme a vieții creştine. Este 
un „monument” al cristologiei, pentru că această formulare 
de credință este cea mai precisă, cea mai echilibrată şi cea 
mai clară dogmă despre persoana lui Isus Cristos. De 
asemenea, este o „culme” a vieții creştine, fiindcă această 
dogmă cristologică reprezintă cheia de boltă a mărturiei 
Bisericii despre Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu.

Pentru a ne face o idee despre modul în care coexistă 
două naturi, natura umană şi natura divină, în persoana 
lui Isus Cristos, să ne amintim ce se întâmplă la Sfânta 
Liturghie, în momentul Prefacerii, când, după invocarea 
Duhului Sfânt şi rostirea cuvintelor consacrării, pâinea şi 
vinul oferite lui Dumnezeu pe altar devin trupul şi sângele 
lui Cristos. Fiind vorba de prezența reală şi sacramentală 
a lui Isus Cristos cu toată dumnezeirea şi umanitatea sa în 
speciile euharistice, preotul spune „misterul credinței”, iar 
poporul confirmă acest adevăr, aclamându-l pe Cristos: 
„Moartea ta, Doamne, o vestim şi învierea ta o mărturisim 
până  când vei veni în slavă”. Aşadar, misterul celor două 
naturi unite în persoana lui Isus Cristos poate fi perceput 
cu ajutorul credinței.

În istoria Bisericii, prilejul formulării dogmei celor 
două naturi în persoana lui Isus Cristos a fost erezia 
călugărului Eutichie, prietenul şi partizanul lui Ciril în 
timpul conciliului de la Efes (431). Ca stareț al unei mari 
mănăstiri din Constantinopol, a devenit un personaj foarte 
celebru, puternic şi influent politic, dar inteligența lui nu se 
ridica la înălțimea slujirii sale ecleziastice (cf. B. Sesboue / J. 
Wolinski, Le Dieu du salut, vol. I, pp. 393-416). Cristologic 
vorbind, Eutichie urma linia lui Ciril de Alexandria, dar 
interpretările lui erau foarte înguste şi empirice. Printre 
altele, susținea că, înainte de unire, în Domnul Cristos 
existau două naturi, dar după unire, Cuvântul întrupat avea 
o singură natură, adică natura divină. Natura umană s-ar fi 
pierdut în natura divină ca o picătură de apă într-un ocean. 
Rezultatul acestei interpretări e că trupul lui Isus Cristos 
nu mai este de aceeaşi substanță (natură) cu cea a trupului 
nostru. Totuşi, Eutichie nu voia să fie docetist şi, de aceea, 
spunea că Mesia s-a născut din Fecioara Maria, iar divinul 
a înghițit umanul. Această teologie a primit numele de 
monofizism.

În anul 448, Eutichie a fost denunțat de Episcopul 
Eusebiu pentru învățătura lui greşită, iar Patriarhul de 
Constantinopol, Flavian, l-a chemat la un sinod local 
pentru a-i analiza învățătura. La acest sinod, Eutichie a 
fost excomunicat. Prevalându-se de influența sa politică, 
Eutichie l-a convins pe împăratul Teodosie II să convoace un 

conciliu la Efes, cu scopul de a fi reabilitat. Dar, în anul 449, 
a avut loc ceea ce Papa Leon cel Mare a numit „linşajul” de 
la Efes. Cu ajutorul lui Dioscur de Alexandria, urmaşul lui 
Ciril, Eutichie a reuşit să-l condamne pe Patriarhul Flavian, 
acuzându-l de erezie şi trimițându-l în exil. Cu ajutorul 
delegației romane prezente la conciliu, Flavian şi Eusebiu 
au trimis Papei Leon ce s-a petrecut la conciliu şi cererea 
lor de a fi ajutați. Papa Leon nu a confirmat conciliul de la 
Efes din 449, iar tensiunea dintre Roma şi Constantinopol 
creştea.

În 450, a murit Teodosie II, căzând de pe cal. Noul 
împărat, Marcian, a reuşit să deblocheze situația, convocând 
un conciliu la Niceea pentru ziua de 1 septembrie 451, însă 
pentru că delegația romană nu voia să participe la lucrări 
decât în prezența împăratului, conciliul a fost transferat la 
Calcedon, mai aproape de Constantinopol.

Scrisoarea pe care Leon i-a trimis-o lui Flavian a jucat un 
rol decisiv în definirea dogmei de credință de la Calcedon. 
Făcând referință la Sfânta Scriptură şi la mărturisirea 
comună de credință a Bisericii, Leon a prezentat în această 
scrisoare, într-un mod clar, caracterul dual al naturilor care 
se unesc în singura persoană a lui Isus Cristos.

Conciliul de la Calcedon şi-a desfăşurat lucrările între 8 
şi 31 octombrie 451, în bazilica Sfintei Euphemia. În cadrul 
sesiunii a III-a, s-au discutat chestiunile legate de credință. 
Ca atare, dosarul conținea patru elemente: simbolul de la 

Receptarea simbolului credinței (II)

Conciliul de la Calcedon (451)

Papa Leon cel Mare (pictură realizată de Francisco Herrera cel Tânăr)
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Consiliul de la Calcedon (pictură realizată de Vasily Surikov)

Anul Credinței

Niceea (325), cel de la Constantinopol (381); două scrisori 
de la Ciril (una din scrisorile adresate lui Nestoriu şi cea 
adresată lui Ioan de Antiohia ce conținea Actul de unire) şi 
scrisoarea (tomus) lui Leon către Flavian. Textele lui Ciril 
şi Leon au fost acceptate de părinții conciliari cu aclamații: 
„Aceasta este credința Părinților!”; Aceasta este credința 
apostolilor!”; „Noi toți, ortodocşii, credem în felul acesta!”; 
„Petru ne-a spus aceste lucruri prin Leon!”; „Ciril a învățat 
în felul acesta!”; „Leon şi Ciril au dat aceleaşi învățături!”; 
„Aceasta este credința adevărată!”. Totuşi, din cauza 
diferenței de limbaj, dezbaterile conciliare erau tensionate, 
de aceea împăratul Marcian a urgentat sfârşitul conciliului 
prin formarea unei comisii care să redacteze textul definiției 
de credință. În cele din urmă, comisia a reuşit să redacteze 
cea mai celebră definiție cristologică dintre toate definițiile 
dogmatice:

 „Urmând pe Sfinții Părinți, învățăm în unanimitate că 
trebuie mărturisit un singur şi acelaşi Fiu, Domnul nostru 
Isus Cristos, desăvârşit în dumnezeirea sa şi desăvârşit în 
umanitatea sa, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, (alcătuit) 
dintr-un suflet rațional şi dintr-un trup, consubstanțial 
cu Tatăl întru dumnezeire şi consubstanțial cu noi întru 
umanitate, asemenea nouă în toate, afară de păcat (Evr 4, 
15), născut din Tatăl înainte de veci după dumnezeire şi în 
aceste vremuri din urmă, pentru noi şi pentru mântuirea 
noastră, s-a născut din Fecioara Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu, după umanitate, unul şi acelaşi Cristos Domnul 
unul-născut, pe care noi trebuie să-l recunoaştem în două 
naturi, fără amestecare, fără schimbare, fără împărțire, fără 
despărțire, deosebirea dintre naturi nu este în nici un fel 
diminuată de unirea lor, ci, dimpotrivă, fiind salvgardată 
de însuşirile fiecărei naturi şi participând la formarea unei 
singure persoane şi ipostaze; el nu este împărțit sau separat 
în două persoane, ci este un unic şi acelaşi fiu, unul născut, 
Dumnezeu, cuvânt şi domn Isus Cristos, după cum au 
învățat cândva profeții şi apoi însuşi Isus Cristos, şi în fine 
după cum ne-au transmis simbolul părinții” (Conciliorum 
Oecumenicorum Decreta, pp. 86-87).

Această formulare a credinței, echilibrată şi sintetică, 
este definitivă în sensul că reprezintă criteriul permanent al 
credinței Bisericii în Cristos şi orice fel de cristologie trebuie 
să îl ia în seamă. În zilele noastre, definiția credinței de la 
Calcedon are şi o dimensiune ecumenică, fiind acceptată 
de toate Bisericile, cu excepția acelora care se numesc pre-
calcedoniene. Dar, în ciuda autorității recunoscute, credința 
calcedoniană a fost mai curând un punct de pornire decât 
unul de sosire (K. Rahner). Dezbaterile cristologice au 
continuat de atunci încoace, continuă şi în zilele noastre, 
Conciliul Vatican II făcându-se ecoul acestora, atunci când 
afirmă despre Isus Cristos în constituția pastorală Gaudium 
et Spes: „Cum în El natura umană a fost asumată fără a fi 
nimicită, prin însuşi acest fapt ea a fost înălțată şi în noi la 
o demnitate sublimă. Căci, prin Întrupare, însuşi Fiul lui 
Dumnezeu s-a unit, într-un fel, cu orice om. A lucrat cu 
mâini omeneşti, a gândit cu minte omenească, a voit cu 
voință omenească, a iubit cu inimă omenească” (nr. 22).

Într-adevăr, receptarea credinței de la Calcedon nu 

a fost nici uniformă, nici unanimă. Biserica din Apus a 
adoptat fără dificultăți definiția calcedoniană. Dar nu la 
fel s-a întâmplat în Biserica din Orient, care s-a împărțit 
în trei ramuri: monofiziții care, între timp, au devenit cei 
mai puternici; nestorienii, care au fost marginalizați la 
propriu spre frontierele imperiului; în sfârşit, calcedonienii, 
care nu vor reuşi să se impună în fața monofiziților. În 
secolul al XIX-lea, o parte dintre monofiziții din Egipt şi 
Sudan au acceptat comuniunea cu Biserica catolică, un 
gest eclezial pregătit cu răbdare de misionarii capucini şi 
iezuiți. Pentru copții catolici, în 1895, Papa Leon al XIII-
lea a înființat patriarhatul de Cairo. Biserica ortodoxă coptă 
are o concepție cristologică diferită de cea a nestorienilor 
şi a monofiziților (urmaşii lui Eutichie), fiind pe linia lui 
Ciril de Alexandria, care vorbea despre o singură natură 
a Cuvântului întrupat. Copții ortodocşi recunosc dogma 
calcedoniană în sensul că Isus Cristos este Dumnezeu 
desăvârşit şi om desăvârşit cu o singură natură rezultată 
din unirea celor două precedente, fără amestecare, fără 
împărțire, fără despărțire.

S-ar părea că viitorul dogmei calcedoniene sună bine, 
dacă ne gândim la faptul că Biserica ortodoxă coptă a semnat 
o declarație comună cu Biserica Catolică în 12 februarie 
1988, potrivit căreia recunoaşte cristologia calcedoniană, 
iar Biserica asiriană a Orientului, o Biserică nestoriană, a 
semnat o declarație asemănătoare în 11 noiembrie 1994. 
Totuşi, pentru a ajunge la aceste declarații a trebuit să treacă 
o mie cinci sute de ani. Asta înseamnă că Dumnezeu are 
ritmul şi rânduiala lui. De aceea, când ne rugăm ca Domnul 
Isus Cristos să dăruiască Bisericii sale unitate şi pace, să 
articulăm bine şi cuvintele „după voința ta”, căci „o zi la 
Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi” 
( 2 Pt 3, 8).

Pr. dr. Wilhelm DANCĂ
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- comentariu la lecturile duminicale -
Cuvântul Domnului

Cristos e viu! A înviat! Cine însă şi-ar mai fi putut 
imagina un astfel de deznodământ, după cele petrecute 

în ultimele zile ale Săptămânii Sfinte? Prin intermediul 
celebrărilor, am luat şi noi parte la arestarea lui Isus, la 
procesul intentat înaintea lui Pilat şi la sentinţa smulsă sub 
presiune, la pătimirea şi la moartea Lui pe cruce, la punerea 
Lui în mormânt şi la închiderea mormântului cu o lespede 
de piatră. Atunci, totul s-a cufundat într-o noapte adâncă.

Cum s-a născut totuşi convingerea că Isus Cristos este 
viu, a înviat? Textele biblice ale sărbătorii de astăzi ne 
descriu, mai întâi, surpriza avută de Maria Magdalena în 
momentul în care a descoperit lespedea de piatră înlăturată 
de pe mormânt şi lipsa trupului Mântuitorului din locul 
în care fusese aşezat. Această descoperire, chiar dacă nu 
atestă în mod imediat Învierea lui Isus Cristos, ea trebuia 
să le reamintească ucenicilor care l-au însoţit la Ierusalim 
întreita prevestire că Fiul Omului trebuie să sufere multe... să 
fie ucis şi a treia zi să învie (Mc 8,31). Nici investigaţia făcută 
de către apostolul Petru şi de către celălalt ucenic în urma 
sesizării Mariei Magdalena nu a scos la iveală mai multe 
evidenţe ale Învierii. Totuşi, pentru ucenicul iubit al lui 
Isus, mormântul gol şi apoi prezenţa pânzei în care fusese 
înfăşurat („legat”) trupul Mântuitorului şi a giulgiului care îi 
acoperise capul, împăturit şi aşezat cu grijă într-o parte, i-au 
trezit în suflet o bănuială care, în curând va deveni credinţă. 

Textul primei lecturi de astăzi ne introduce, în schimb, în 
atmosfera unuia din locurile în care Isus Cristos Înviat se 
face prezent, iar acest loc este celebrarea euharistică. Într-
adevăr, potrivit Sfântului Petru, Dumnezeu care l-a înviat 
[pe Isus din morţi] a treia zi, i-a îngăduit să se arate nu la tot 
poporul, ci... nouă care am mâncat şi am băut împreună cu 
El, după ce a înviat... Cu alte cuvinte, în momentul în care 
ucenicii şi apostolii s-au reunit pentru a împlini porunca 
lui Isus de la ultima Cină, Faceţi aceasta în amintirea mea!, 
atunci au început să descopere prezenţa lui Cristos Înviat în 
mijlocul lor. Aceasta înseamnă că toate gesturile săvârşite 
de Isus la ultima Cină – spălarea picioarelor ucenicilor, 
dăruirea trupului său în pâinea frântă şi împărţită celorlalţi, 
oferirea sângelui său odată cu oferirea cupei cu vin – au 
în ele puterea de a-L face prezent şi de a prelungi lucrarea 
Lui mântuitoare. Or, toate aceste gesturi transpuse de noi 
(ucenicii din toate timpurile) în viaţa de fiecare zi, mai 
precis slujirea celorlalţi şi jertfirea de sine din dragoste şi 
în folosul fraţilor, au în ele ceva din puterea de înviere a lui 
Cristos şi aduc în viaţa noastră acea înnoire de care avem 
atâta nevoie. 

Cu siguranţă că numai cine a făcut această experienţă, 
poate spune cu toată convingerea că Cristos e viu! A înviat! 
Cu siguranţă, apoi, că cel care a făcut experienţa prezenţei 
lui Cristos înviat, nu va mai putea trăi oricum, ci, aşa cum îi 
sugerează Sfântul Paul în lectura a doua, va râvni la lucrurile 
de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu... şi nu 
la cele pământeşti.

Duminica Învierii (C)
Fap 10,34a.37-43; Col 3,1-4; In 20,1-9

Sfânta Scriptură
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Pe măsură ce au trecut, mai întâi orele şi apoi zilele, de 
când femeile venite în  zorii primei zile a săptămânii au 

descoperit lespedea de piatră înlăturată de pe mormântul 
în care fusese aşezat trupul lui Isus, s-au înmulţit mărturiile 
potrivit cărora Cristos s-a arătat viu unora dintre apropiaţii 
săi. Fragmentul evanghelic de astăzi ne prezintă două 
apariţii foarte precis datate. Prima a avut loc în seara primei 
zile a săptămânii, chiar în încăperea în care ucenicii s-au 
închis de frica iudeilor. Isus Cristos înviat li s-a arătat pentru 
a le aduce pacea, dar şi pentru a-i trimite, după ce se vor fi 
convins de Învierea sa, să împartă darul iertării păcatelor. 
Cea de-a doua apariţie a avut loc opt zile mai târziu (adică 
astăzi), pentru a-i oferi şi apostolului Toma, absent la prima 
întâlnire cu Isus Cristos, darul păcii şi dovada Învierii Sale. 
Întâlnirea lui Toma cu Mântuitorul s-a desfăşurat însă într-
un mod inedit. Într-adevăr, întrucât acest apostol a refuzat 
să creadă în mărturia celorlalţi ucenici şi a şi pretins că nu 
va crede că Isus este viu până când nu va verifica el personal 
urmele răstignirii, în momentul apariției Sale, Mântuitorul 
i-a cerut să facă experienţa pe care şi-o dorea: Adu-ţi 
degetul încoace, vezi mâinile mele; întinde-ţi mâna şi pune-o 
în coasta mea şi nu fi necredincios, dar credincios... Scena 
trebuie să fi fost impresionantă şi convingătoare, de vreme 
ce Toma ajunge să exclame după numai câteva momente: 
Domnul meu şi Dumnezeul meu... Ce s-a întâmplat oare 
acolo? Ce s-a întâmplat oare în sufletul lui Toma? De bună 
seamă că el a ajuns să contemple în trupul lui Isus Cristos 

Înviat (întocmai ca şi în viziunea sfântului Ioan din lectura 
a doua, viziune în care Fiul Omului declară că: Eu sunt cel 
dintâi şi cel de pe urmă, şi cel care are viaţa...) adevărata 
sursă a vieţii, a vieţii celei noi care se obţine mai ales prin 
iertarea păcatelor. Or, numai cine a gustat iertarea şi pacea 
oferite de Cristos ştie ce este Învierea Lui. Cert este că, din 
acel moment, Isus Cristos va institui mărturia ucenicilor 
ca principala modalitate a transmiterii mesajului Învierii 
aducător de pace şi de iertare în locul apariţiilor sale: 
Pentru că m-ai văzut, Toma, de aceea crezi; fericiţi sunt cei 
care cred fără să fi văzut!. Dacă aşa stau lucrurile, atunci ne 
putem întreba cu privire la mărturia noastră de credinţă: 
Cât de convingătoare este? Câţi văd în cuvintele şi în faptele 
noastre prezenţa şi lucrarea Învierii lui Isus Cristos? Prima 
lectură de astăzi ne asigură că prin mâinile ucenicilor şi mai 
ales ale apostolilor primei generaţii creştine, se săvârşeau 
adevărate minuni în popor. Într-adevăr, văzându-i cum 
trăiesc, cum se dăruiesc în slujirea reciprocă, cum se roagă, 
bărbaţi şi femei, în număr din ce în ce mai mare, primeau 
credinţa în Domnul.   

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi şi multe alte 
minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta; iar acestea s-au 
scris ca să credeţi că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi 
prin credinţa voastră, să aveţi viaţă în numele lui. În fond, 
în fiecare generaţie au avut loc astfel de minuni care au 
arătat că Isus Cristos este viu. Astăzi e rândul nostru ca să-L 
lăsăm, prin modul nostru de a trăi, să arate lumii de astăzi 
că este viu, astfel încât lumea să creadă şi să aibă viaţă în 
numele Lui.

Pr. Tarciziu ȘERBAN

Duminica a II-a a Paştelui (C)
Fap 5,12-16; Apoc 1,9-11a.12-13.17-19;  In 20,19-31

Sfânta Scriptură

Adelina Baur 

S-a născut în anul 1903 la St. Gallen (Elveţia), stabilindu-se în România, la Bucureşti,  
împreună cu familia sa. A fost o reprezentantă de frunte a laicatului catolic din Parohia 

Bărăţia Bucureşti, unde a activat sub îndrumarea parohului Gheorghe Horvath.
Adelina Baur a murit la 16 iulie 1945, la Bucureşti, răpusă de o boală grea, fiind omagiată de 

parohul Horvath, în paginile revistei Raiul Tineretului, în cuprinsul articolului „La moartea 
unei prietene a tineretului”.

Astfel, autorul articolului o numeşte pe Adelina Baur o „sfântă anonimă” din Bucureşti, o 
„doamnă a săracilor”, evidenţiindu-i calităţile de „patroană, mamă, soră, prietenă, medic şi, 
mai presus de toate: pildă”.

Sute de tinere (foste ucenice, în atelierul de croitorie al Adelinei Baur din Bucureşti) au 
fost ajutate în decursul anilor, material şi spiritual, de o patroană atipică, de această „mare 
prietenă a tineretului”. 

Dr. Dănuţ DOBOȘ

File de istorie
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Joi, 28 februarie 2013, a avut loc la Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică (Universitatea Bucureşti), dezbaterea 

privind abordările morale ale credinţei în cadrul seriei de 
conferinţe dedicate temei generale „Raţiunile credinţei”. 
Conferenţiari au fost Înaltpreasfințitul dr. Ioan Robu, care 
a vorbit despre credinţa ca izvor de alegeri morale, şi d-na 
dr. Gabriela Blebea Nicolae, care a tratat despre conştiinţă 
ca ghid moral.

ÎPS dr. Ioan Robu a precizat în deschiderea conferinţei, 
faptul că titlul acesteia, „Credinţa ca izvor de alegeri morale”, 
conţine două capitole: pe de o parte credinţa, iar pe de altă 
parte, alegerile morale. De asemenea, a menționat că şi-a 
propus să vorbească despre credinţă ca stil de viaţă. Expresia 
provine dintr-un citat al Papei Benedict al XVI-lea. Făcând 
apoi trimitere la Gen 12, l-a înfăţişat pe Abraham drept 
prototipul omului credincios. Abraham, pentru că îl lasă pe 
Dumnezeu să-i conducă viaţa, pentru că îi încredinţează 
destinul şi acceptă ca Dumnezeu să fie centrul vieţii sale, 
devine exemplu de credinţă. Pentru ca Dumnezeu să se afle 
în centrul vieţii, este necesar ca eul propriu să se suspende, 
altfel, Dumnezeu rămâne numai în orizontul vieţii şi 
nu în centrul ei. Credinţa este o invitaţie la a-l aşeza pe 
Dumnezeu în mijlocul propriei vieţi. Credinţa ia naştere ca 
drum posibil numai atunci când omul îl pune în centrul 
vieţii lui pe Dumnezeu. Credinţa poate fi considerată în 
două feluri: ca dar al lui Dumnezeu şi ca dialog simplu cu 
Dumnezeu. Pentru a preciza felul în care alegerile morale 
izvorăsc din credinţă, ÎPS a prezentat schema Catehismului 
Bisericii Catolice, care are în centru credinţa – mărturisită 
în Crez, celebrată în sacramente, trăită prin respectarea 
poruncilor şi transformată în rugăciune. În Catehism este 
prezentată credinţa mărturisită, învăţată şi predicată de 
Biserică. Din această învăţătură vin practicile obişnuite şi 
faptele omului. Mărturisirea de credinţă nu se poate face 
fără trecerea la trăire, la faptele credinţei, căci o credinţă 
fără fapte este o teorie, un sistem de gândire şi nu dialog 
cu Dumnezeu, încredere totală în Dumnezeu. De aceea, e 
necesar să existe o armonie între mărturisirea de credinţă 
şi fapte. Catehismul propune o hartă întreagă de probleme 
pe care trebuie să le avem prezente şi pe care trebuie să le 
cunoaştem ca să ne orientăm bine în alegerile dificile pe 
care le putem avea de făcut, pentru că în viaţă, avem de 
făcut alegeri morale uşoare şi alegeri mai dificile. Şi acestea 
depind de ce ai în sufletul tău şi în mintea ta, unde, dacă 
se află învăţătura Bisericii, atunci ştii să vezi lucrurile aşa 
cum este normal să le vezi. Alegerea morală este întărită 
de informaţii, de învăţături, dar cel mai mult este întărită 
de Isus, care este hrană în Euharistie. Şi în felul acesta, Isus 
devine centru şi mijloc pentru a realiza ceea ce Dumnezeu 
aşteaptă de la noi. Conferinţa s-a încheiat cu o invitaţie de a 
pătrunde într-un spaţiu interior în care nu se găsesc voinţa 
proprie şi propriile visări, ci unde se află Dumnezeu.

D-na dr. Gabriela Blebea Nicolae, în conferinţa intitulată 
„Aşa îmi spune mie conştiinţa”, a pornit de la ideea că se 

vorbeşte despre conştiinţă în mod obişnuit în cazul unor 
alegeri dilematice. „Aşa îmi spune mie conştiinţa” sau 
„Aşa îmi dictează mie conştiinţa” sunt expresii pe care 
le folosim pentru a ne motiva decizia morală. Despre 
conştiinţă se poate spune că este o autoritate infailibilă, că 
este vocea unei instanţe mai înalte, care este Dumnezeu. 
Conştiinţa are capacitatea de a ne ghida, dar şi de a ne 
judeca acţiunile. Conştiinţa are două componente: una 
raţională şi una afectivă. Anticipând cumva greşeala, 
păcatul, conştiinţa decide cum să-l evite. Conştiinţa este 
un glas al raţiunii şi un glas al inimii. Măreţia conştiinţei 
reiese din dimensiunile ei multiple: este afectivă, raţională, 
legislativă, juridică, retrospectivă, prospectivă. Conştiinţa 
este o instanţă care se poate îndoi, poate evalua, poate să 
stabilească greşeala, păcatul în potenţialitatea lui, nu numai 
în realitatea lui, în imediatul lui, în trecutul şi în viitorul 
lui. Există o mare diversitate de norme, însă conştiinţa 
este capabilă să le contrazică, să trimită la universalitate, 
la ceva care transcende aceste norme. Potrivit lui Gilbert 
Ryle conştiinţa este prin definiţie autoreflexivă. Fiecare 
persoană poate face o evaluare a propriei conştiinţe. Astfel 
conştiinţa este un monitor privat, un ghid personal. Pentru 
că ea este în esenţă un demers personal, nu poate constitui 
un standard pentru comportamentul moral al celorlalţi şi 
nu poate depune mărturie decât despre ceea ce face ea. În 
fiecare dintre noi există un martor al acţiunilor noastre: 
Dumnezeu, cel care ne însoţeşte la fiecare pas. Iar conştiinţa 
reprezintă vocea acestui însoţitor, la care trebuie să ne 
raportăm cu respect şi cu teamă. Chiar dacă suntem însoţiţi, 
responsabilitatea actelor ne revine nouă. Conştiinţa este cea 
care decide într-un anumit fel, iar noi ne putem comporta 
conform acestei decizii sau ne putem împotrivi ei. Astfel, 
între conştiinţă şi acte intervine voinţa. Ea este cea care 
realizează concordanţa dintre decizii şi comportament. 
Această concordanţă dă seama de integritatea persoanei 
prin acordul care există între ceea ce conştiinţa decide şi 
ceea ce face până la urmă. Pentru cei mai mulţi oameni, 
conştiinţa rămâne infailibilă, pentru că prin ea se exprimă 
Dumnezeu. 

D-na dr. Gabriela Blebea Nicolae şi-a încheiat prelegerea 
spunând despre conştiinţa că ea reprezintă miezul nostru 
cel mai adânc, cel mai secret, un sanctuar în care rămânem 
singuri în faţa lui Dumnezeu. 

Întrebările care au urmat la sfârşitul celor două 
conferinţe au supus dezbaterii probleme ca luarea de decizii 
corecte, supraconştiinţa, întărirea conştiinţei prin practică, 
marginalizarea conştiinţei.

Iulia COJOCARIU

Rațiunile credinței
Retrospectivă

28 februarie 2013 - Conferința  „Credința ca izvor de alegeri morale”
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Dragi prieteni, Mişcarea voastră a fost mereu angajată în apărarea vieții umane, conform învățăturilor 
Bisericii. În linie cu acest angajament, ați anunțat o nouă inițiativă intitulată “Uno di noi” [Unul dintre noi], 
pentru sprijinirea demnităţii şi drepturilor fiecărei fiinţe umane din momentul conceperii. Vă încurajez şi vă 
îndemn să fiţi mereu martori şi făuritori ai unei culturi a vieții. 

Papa Benedict al XVI-lea, 20 mai 2012, după Regina Caeli, salutând
pelerinii membri ai Mişcării italiene pentru viaţă

Iniţiativa cetăţenească europeană Unul dintre noi 
(OneOfUs.eu) a pornit oficial la drum prin înregistrarea 

petiţiei la Comisia Europeană, la 11 mai 2012. Obiectul 
petiţiei, citim pe situl Europa.eu, este „protecţia juridică 
a demnităţii, a dreptului la viaţă şi a integrităţii fiecărei 
fiinţe umane din momentul concepţiei, în domeniile 
de competenţă ale UE, acolo unde această protecţie se 
dovedeşte a fi de o importanţă deosebită”. Şi pagina web 
explică la obiective principale: „Demnitatea şi integritatea 
embrionului uman trebuie respectate. Acest lucru a fost 
stabilit în hotărârea Brüstle împotriva Greenpeace a Curţii 
de justiţie a Uniunii Europene, care a definit embrionul 
uman ca fiind începutul procesului de dezvoltare a unei 
fiinţe umane. Pentru a da dovadă de coerenţă în exerciţiul 
atribuţiilor sale, UE ar trebui să interzică şi să pună capăt 
finanţării activităţilor care implică distrugerea embrionilor 
umani, în special în domeniul cercetării, al ajutorului 
pentru dezvoltare şi al sănătăţii publice.”

Iniţiativa prolife doreşte să strângă un milion de 
semnături, inclusiv online. Dacă se va atinge acest prag, 
din cel puţin şapte ţări europene, conform Tratatului de 
la Lisabona, se câştigă dreptul unei audieri la Comisia 
Europeană şi de susţinere a unui act de natură legislativă. 
Scopul mişcării Unul dintre noi la nivelul UE este, evident, 
recunoaşterea vieţii din momentul concepţiei. Într-un 
interviu pentru agenţia Zenit, Carlo Casini, preşedintele 
Comitetului de Afaceri Constituţionale al Parlamentului 
European şi preşedinte al Mişcării Italiene pentru Viaţă 
(MPV), a explicat că prin iniţiativa Unul dintre noi, se cere 
Parlamentului European să se angajeze să nu mai finanţeze 
programe contrare vieţii. În special, Casini doreşte blocarea 
fondurilor ce merg spre organizaţii care promovează sau 
chiar practică avortul în ţări în curs de dezvoltare şi nu 
numai. „Din păcate, Europa finanţează astăzi cercetări 
ştiinţifice care distrug şi manipulează embrioni, finanţează 
grupări internaţionale pro-avort, propune întreruperea 
voluntară a sarcinii ca soluţie la problemele de sănătate ale 
femeii”, a spus Casini. „Cred că prin recunoaşterea vieţii 
din momentul concepţiei, politica Europei se va îndrepta 
în favoarea vieţii nenăscute.”

Întrebat de ce ar trebui un cetăţean să fie interesat să 
semneze petiţia Unul dintre noi, Casini a spus că din nevoia 
opririi măcelului căruia anual îi cad victime 1,2 milioane de 
inocenţi, băieţi şi fetiţe care nu mai ajung să fie născuţi. În 
opinia preşedintelui MPV, mobilizarea cetăţenilor Europei 
pentru recunoaşterea vieţii din momentul concepţiei aduce 
deja roade bune, prin coordonarea mişcărilor pentru viaţă 
şi pentru familie din diferite ţări. Dezbaterile provocate de 
iniţiativa Unul dintre noi, a continuat el, aduc un progres 
cultural şi social Europei şi lumii. „Miza este recunoaşterea 
demnităţii fiinţei umane”, a subliniat el. „Prin angajamentul 
de a nu finanţa iniţiativele educative, culturale şi medicale 
care promovează avortul şi prin recunoaşterea vieţii umane 
de la concepţie, Europa va oferi un semnal important lumii 
întregi.” Pot semna iniţiativa cetăţeni ai Uniunii Europene 
cu vârsta minimă de 18 ani. Pentru procedura online: 
http://www.oneofus.eu/ro.

(catholica.ro)

Biserică și societate

UNUL DINTRE NOI. Viitorul Europei este în mâinile noastre!
1 milion de europeni care apără viața şi demnitatea umană

UNUL DINTRE NOI

Este o inițiativă legislativă cetățenească!
NU APARȚINE unui partid
NU APARȚINE unei organizații
NU APARȚINE unui cult/unei religii 
NU APARȚINE unei instituții
NU APARȚINE unei persoane
NU APARȚINE unei rase
NU APARȚINE unei naționalități
ȚINE DE DEMNITATEA NOASTRĂ UMANĂ
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Îndemnul „Dă viaţă!” preluat din Porta Fidei îi întâmpină 
pe credincioşii parohiei Regina Sfântului Rozariu din 

Popeşti în această perioadă a Anului Credinţei. În sintonie 
cu timpul liturgic al Sfintelor Paşti, „Dă viaţă!” a devenit 
pentru noi o ocazie de a medita asupra darurilor cu care 
Dumnezeu ne-a binecuvântat de-a lungul vieţii noastre. 
Avem convingerea plină de credinţă că toate sunt daruri ale 
lui Cristos Înviat. 

Nici nu ştim când au trecut mai bine de 40 de ani de 
la căsătoria noastră în Domnul. Privind în urmă, putem 
vedea cum bunătatea şi răbdarea sa ne-au însoţit pe drumul 
vieţii noastre de soţi şi părinţi. 

Am fost profund mişcaţi de cuvintele pline de smerenie 
ale Papei Benedict de la ultima sa audienţă, din 28 
februarie, din Piaţa Sfântul Petru, care, asemenea unui bun 
părinte şi totodată asemenea unui copil ascultător, amintea 
rugăciunea „Te ador, Dumnezeul meu, şi te iubesc cu toată 
inima mea. Îţi mulţumesc pentru că m-ai creat, pentru 
că m-ai făcut creştin…”, despre care spunea că „ar trebui 
recitată în fiecare dimineaţă”. 

Ne-am regăsit în aceste cuvinte în calitate de creştini, de 
soţi şi părinţi, deoarece de-a lungul vieţii am încercat să-l 
punem pe Cristos în inimi şi la temelia legăturii noastre de 
iubire. Nu a fost mereu aşa. Privind îndărăt, se mai văd şi 
goluri. Mai ales o trăire exterioară, de formă, a credinţei. 
Ca tineri, mergeam la biserică, ştiam că Isus este acolo, dar 
parcă nu ştiam unde anume. De ce? Poate încă nu aveam 
urechile deschise la Cuvântul său! Poate nu dobândiserăm 
încă gust pentru Taina Sfintei Împărtăşanii. Asta până într-o 
zi. O boală l-a atins pe unul dintre noi. O mare încercare, în 
care am descoperit cât de important este sprijinul reciproc. 
Un ajutor care, minunat!, ne-a apropiat şi mai mult de 
Dumnezeu.

De ceva timp, în suflete şi-a făcut loc o înţelegere faţă 
de Duhul Sfânt care lucrează fără încetare pentru a-l ţine, 
a-l reţine, a-l susţine pe Isus în centrul vieţii noastre. 

Spunem acestea nu pentru că Isus s-ar ascunde de noi 
- că doar a făgăduit „Iată, eu sunt cu voi până la sfârşitul 
veacurilor”- ci pentru că din partea noastră e nevoie de o 
reînnoită stăruinţă pentru a creşte în convingerea prezenţei 
sale. Invocarea Duhului Sfânt a devenit astfel începutul şi 
sfârşitul zilei. Aceasta ne ţine trează dorinţa de a fi tot mai 
aproape de Isus. Ca soţi, ne-am împărţit responsabilităţi 
de credinţă: Adoraţia şi Sfânta Liturghie în fiecare zi. 
Acum, parcă înţelegem ceva din forţa cuvintelor pe care le 
recităm în Crez: „Domnul şi de viaţă dătătorul!”. Ceea ce 
se întâmplă în momentul Prefacerii, prin lucrarea Duhului 
Sfânt, îi cerem să se petreacă şi cu noi.

Îndemnul „Dă viaţă!” trezeşte în noi simţământul 
de recunoştinţă că, de fapt, am primit viaţa ca suflare 
pământească şi ca suflare duhovnicească. De această dublă 
suflare se leagă gândul de recunoştinţă pentru copiii pe care 
i-am primit în dar, pentru fiii şi fiicele spirituale pe care i-am 
purtat în braţe la biserică pentru a primi taina Botezului şi 
pe care apoi i-am însoţit ca naşi la Mir, la Căsătorie. 

Acum, orizontul s-a deschis şi mai mult. În grupul 
de laici Eustacchio Montemurro de pe lângă surorile 
Misionarele Catehetice ale Sfintei Inimi a lui Isus, privim la 
Inima Preasfântă care e atât de încăpătoare. Cred că Sfânta 
Fecioară, care a îngăduit la un moment dat boala unuia 
dintre noi şi, deci, suferinţa, ne-a purtat către acest grup ca 
să ne deschidă şi mai mult inimile faţă de cei nevoiaşi, fie 
bolnavi,  fie rătăcitori. Aici am învăţat un lucru minunat: 
compasiunea. În felul acesta, „dă viaţă” a devenit şi 
susţinere şi încercare de a aduce mângâiere în familiile care 
trec printr-o perioadă de doliu. „Dă viaţă!” este şi recitarea 
Sfântului Rozariu la căpătâiul celui răposat. „Dă viaţă!” este 
un îndemn care poate surprinde şi cuprinde toată viaţa lui 
Isus cel Înviat. De ce nu şi viaţa noastră? 
      

 Carolina şi Ioan MINCU

„Dă viață!”
Universul familiei
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Suflet tânăr

Primăvara mult aşteptată ne-a oferit nouă, tinerilor 
prezenţi la ziua de reculegere, sâmbătă, 2 martie 2013, 

posibilitatea unui nou început. Mănăstirea Sfânta Agnes 
din Popeşti-Leordeni a fost locul în care ne-am adunat 
aproximativ 100 de tineri, dornici de a aprofunda „măreţia 
credinţei” şi de a ne „învăţa” sufletele să primească, aşa cum 
se cuvine, Învierea Domnului nostru Isus Cristos. 

La începutul programului, Pr. Daniel Bulai ne-a invitat 
pe toți să facem din acea zi „o experiență cu Dumnezeu şi 
să ne lăsăm sufletul deschis spre tot ceea ce este mister şi 
sfânt în noi şi în jurul nostru”.

Prin cele două meditaţii ale zilei, părintele carmelitan 
Marco Secchi ne-a vorbit despre credinţă, ca „răspuns pe 
care omul i-l dă lui Dumnezeu”, şi ne-a amintit gândul 
central din Mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru Ziua 
Mondială a Tineretului din 2013: „Să avem curajul de a-L 
urma fără rezervă pe Isus Cristos”. Prin pilde şi cuvinte bine 
alese, el ne-a propus nouă, tinerilor, să fim nişte „sălbatici” 
în căutarea lui Dumnezeu, să nu ne lăsăm împovăraţi 
de rutina pe care societatea tinde să o impună, făcându-
ne astfel să uităm de frumuseţea fiecărei clipe pe care 
Dumnezeu ne-o dăruieşte.

Ca la fiecare zi de reculegere, nu am uitat nici de această 
dată să oferim o parte din timp Patimilor lui Isus Cristos. 
Am retrăit împreună suferinţa Domnului, prin Calea Sfintei 
Cruci, amintindu-ne astfel, din nou, că ea a fost preţul 
pe care El a trebuit să îl plătească pentru noi toţi, pentru 
Mântuirea noastră. Pentru că „o imagine face mai mult 
decât 100 de cuvinte”, reprezentarea staţiunilor s-a făcut 
prin secvenţe alese din filmul Patimile lui Isus, secvenţe în 
faţa cărora nimeni nu a putut rămâne indiferent.

Înainte de celebrarea Sfintei Liturghii, am avut 
posibilitatea să ne eliberăm sufletele de povara propriilor 
păcate, prin Spovadă. Tinerii s-au bucurat de prezența 
a şase preoți din parohiile bucureştene şi, astfel, foarte 
mulţi dintre noi am hotărât să plecăm de la această zi de 

reculegere curaţi sufleteşte, liberi şi cu un pas mai aproape 
de El. 

Porumbelul, simbol al purităţii, a fost şi simbolul acestei 
zile, pentru a ne reaminti mereu că noi suntem în această 
lume „mesagerii şi gândurile lui Dumnezeu”.

Programul zilei de reculegere a fost încheiat cu o Sfântă 
Liturghie. Aici, am fost onorați să-l avem in mijlocul nostru 
pe Preasfinţitul Cornel Damian, care ne-a amintit scopul şi 
responsabilitatea noastră: „Tineri, viitorul e al vostru!”.

Roxana MARIN

Gândul meu pentru TINERI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

În urma zilei de reculegere pentru tineri, din Postul 
Mare, am rămas cu o bucurie tainică în sufletul meu: 
foarte mulți tineri s-au spovedit! Pentru prima dată 
la o zi de reculegere, am ajuns la concluzia că suntem 
prea puțini preoți la ascultarea spovezilor... Aceeaşi 
bucurie am trăit-o şi la Sfânta Liturghie, când tinerii 
s-au împărtăşit!

Cristos înviat ne spune: credința noastră este vie, 
credința este autentică, credința este o forță. Cristos 
înviat înseamnă că Dumnezeu poate fi întâlnit de 
către toți. Sfântul apostol Paul le scrie romanilor: 
„Cristos înviat din morți nu mai moare” (Rom 3,9). 
Cristos înviat ne spune să trăim liberi, ca şi înviați, să 
trăim fără a rămâne sub povara provocărilor vieții de 
fiecare zi, să trăim mergând mereu dincolo..., acolo 
unde paşii lui Cristos cel înviat ne conduc. 

Astfel, îl întâlnim pe Cristos înviat în lupta pe care 
o duce un bolnav pentru a învinge boala şi a fi sănătos; 
în eforturile pe care le face Biserica pentru ca mesajul 
Evangheliei să ajungă pretutindeni, chiar şi în locurile 
cele mai anevoioase; în preocupările familiilor creştine 
care vor cu orice preț să se bucure de unitate, fericire şi 
prosperitate; în implicările pastorale ale preoților, care 
se consumă văzând cu ochii şi nu se uită niciodată la 
timpul pierdut, numai ca „mica turmă” încredințată 
lor să meargă pe drumul cel bun. Astăzi, îl întâlnim pe 
Cristos cel viu în toți creştinii care ştiu să creadă, ştiu 
să spere şi ştiu să iubească. 

Învierea lui Cristos ne transformă, ne schimbă, ne 
învie! A crede în înviere nu înseamnă numai a accepta 
un adevăr teologic, ci a accepta acea realitate de viață 
nouă adusă de Cristos, adică învierea noastră la viața 
harului.

Pr. Daniel BULAI

„O experiență cu Dumnezeu”

Zi de reculegere pentru tinerii din Bucureşti

2 martie 2013 - Zi de reculegere pentru tinerii din București - Mânăstirea 
Sfânta Agnes din Popești Leordeni
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Anunțuri

Michele Zanzucchi, Eu am totul. Cei 18 ani ai Chiarei Luce
EARCB, Bucureşti 2013, 96 pag.

Pe 27 aprilie, la Bucureşti vor avea loc manifestări dedicate unor evenimente 
importante din istoria Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti. La ora 10,30, 
în Catedrala Sfântul Iosif, Înaltpreasfinţitul Ioan Robu va prezida Sfânta Litughie 
pontificală. Aceasta va fi urmată de un Simpozion ştiințific ce se va desfăşura la 
Sediul Facultății de Teologie Catolică, Aula Anton Durcovici, Str. G-ral Berthelot, 
nr. 19, Sect. 1, Bucureşti.

În cadrul Simpozionului moderat de Pr. dr.  Emil Moraru, vor fi prezentate temele:
- 130 de ani de la înființarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti
- 125 de ani de la naşterea episcopului martir dr. Anton Durcovici
- 100 de ani de presă catolică în Arhidieceza de Bucureşti

Vor lua cuvântul: 
IPS dr.  Ioan Robu – cuvânt de deschidere;
Mons. Ieronim Iacob – 130 de ani de la fondarea Arhidiecezei  Romano – Catolice 

de Bucureşti;
Prof. dr. Tereza Sinigalia - De ce din nou despre arhitectul Friedrich von Schmidt?;
Dl. Emanuel Cosmovici – Anton Durcovici – Episcop catolic în vremuri de 

persecuție;
Dr. Dănuț Doboş - Presa catolică în istoria Arhidiecezei; Lansarea revistei ”Pro 

memoria” nr. 10-11 / 2011-2012;
Pr. conf. dr. Ştefan Lupu – Prezentarea lucrării Carol Auner – Restituiri 

istoriografice Ed. Sapientia, Iaşi, 2013; prezentarea lucrării Bine ai venit, Stăpâne!, 
dedicată episcopului Anton Durcovici (reeditare), Ed. Sapientia, Iaşi, 2013.

Simpozion ştiinţific

Florentina-Aida Bătrânu, Rugați-vă toți pentru mine. Monseniorul 
Vladimir Ghika şi martiriul său
EARCB 2013, 342 pag.

Libreria Editrice Vaticana (coord.), Nu m-am simțit niciodată singur. 
Ultimele discursuri ale Papei Benedict al XVI-lea
EARCB, Bucureşti 2013, 104 pag.

Vor apărea în curând:

A apărut la Editura Ahiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti:

Semnal editorial!

În lucru:
Pr. Brett A. Brannen, Spre mântuirea a mii de suflete. Ghid pentru 

discernerea vocației la preoția diecezană
EARCB 2013, 460 pag.






