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Păstorul Arhidiecezei

- Dei verbum -

Constituţia dogmatică despre revelaţia divină

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

Prin acest document, Conciliul își propune „să prezinte 
doctrina autentică asupra revelaţiei divine și a 

transmiterii ei, pentru ca, prin vestirea mântuirii, lumea 
întreagă auzind, să creadă, crezând, să spere și sperând, să 
iubească” (nr. 1).

Prin Constituția despre revelația divină, suntem conduși 
în inima misterului Bisericii, căci, într-adevăr, Biserica este 
zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu.

„I-a plăcut lui Dumnezeu, în bunătatea și înţelepciunea 
sa, să se dezvăluie și să facă cunoscut misterul voinţei sale” 
(Capitolul 1, nr. 1). 

Care mister? „Prin Cristos, Cuvântul făcut trup, oamenii 
pot ajunge la Tatăl în Duhul Sfânt și se fac părtași la firea 
dumnezeiască” (nr. 2).

Prin această revelaţie pusă în fapte și cuvinte, Dumnezeu 
intră în relaţie cu oamenii; cea mai adâncă legătură cu 
oamenii se realizează prin Cristos, care este Mijlocitorul 
și, în același timp, plinătatea întregii Revelaţii: „Dumnezeu 
este cu noi pentru a ne elibera de întunericul păcatului și al 
morţii și a ne învia spre viaţa veșnică” (nr. 4).

Cele descoperite nouă de Dumnezeu trebuie să afle în noi 
adeziunea plină de credinţă (nr. 5).

„Ceea ce Dumnezeu a revelat pentru mântuirea tuturor 
neamurilor a hotărât în marea sa bunătate să se păstreze 
neatins în veci și să se transmită tuturor generaţiilor. De 
aceea Cristos Domnul, în care își găsește împlinirea întreaga 
revelaţie a Dumnezeului Preaînalt (cf. 2Cor 1,20; 3,16-4,6), 
a dat poruncă apostolilor să predice tuturor, împărtășindu-
le darurile divine, ca pe izvorul oricărui adevăr mântuitor și 
al oricărei discipline morale, evanghelia făgăduită odinioară 
prin profeţi și pe care a împlinit-o el însuși și a vestit-o cu 
gura sa” (Capitolul II, nr. 7). 

Cele transmise de către Apostoli cuprind tot ce ajută 
Poporul lui Dumnezeu să ducă o viaţă sfântă și să dea 
generaţiilor următoare tot ceea ce a primit de la Apostoli și 
de la urmașii lor, tot ceea ce cred. Această Tradiţie se dezvoltă 
în Biserică sub asistenţa Duhului Sfânt; prin această tradiţie, 
sunt cunoscute și recunoscute cărţile Sfintei Scripturi, din 
Vechiul și din Noul Testament, iar prin aceste Scripturi, 
Dumnezeu vorbește Bisericii sale din toate timpurile (nr. 
8). „Este, așadar, evident că Sfânta Tradiţie, Sfânta Scriptură 
și Magisteriul Bisericii, din hotărârea preaînţeleaptă a lui 
Dumnezeu, sunt atât de strâns legate și asociate, încât nu 
pot exista separat, și toate împreună, fiecare în felul său, 
contribuie în mod eficace la mântuirea sufletelor, sub 
acţiunea aceluiași Duh Sfânt” (nr. 10).

Cărţile Scripturii (Capitolul III) transmit cu certitudine, 
cu fidelitate și fără eroare adevărul pe care Dumnezeu l-a voit 
consemnat în scrierile sacre. Ele trebuie citite și interpretate 
întru același Duh în care au fost scrise (nr. 11, 12).

„Ceea ce a fost revelat de Dumnezeu și este cuprins și 
expus în Sfânta Scriptură a fost consemnat sub inspiraţia 
Duhului Sfânt” (nr. 11).

„Economia mântuirii (Capitolul IV) prevestită, narată și 
explicată de autorii sacri se află ca adevăratul cuvânt al lui 
Dumnezeu în cărţile Vechiului Testament; de aceea, aceste 
cărţi inspirate de Dumnezeu își păstrează valoarea perenă” 
(nr. 14). Deși conține lucruri imperfecte și condiționate 
istoric, Vechiul Testament cuprinde totuși o adevărată 
pedagogie divină. „În ele [cărțile Vechiului Testament] 
sunt adunate învăţături înalte despre Dumnezeu, o 
înţelepciune mântuitoare despre viaţa omului și minunate 
comori de rugăciune. În sfârșit, în ele se află ascunsă taina 
mântuirii noastre. De aceea, aceste cărţi trebuie primite de 
creștini cu evlavie” (nr. 14). Vechiul Testament, preluat în 
propovăduirea Evangheliei, își dobândește și își manifestă 
semnificația deplină în Noul Testament pe care, la rândul 
său, îl luminează și îl explică (nr. 16).

„Cuvântul lui Dumnezeu (Capitolul V), care este puterea 
lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede (cf. 
Rom 1,16), se înfăţișează și își arată în mod eminent forţa în 
scrierile Noului Testament” (nr. 17).

Între toate cărţile Scripturii, Evangheliile deţin locul de 
frunte, pentru că în ele se află principala mărturie despre 
viaţa și învăţătura Cuvântului Întrupat, Mântuitorul 
nostru. „Sfânta Maică Biserică a afirmat și afirmă cu tărie 
și cu toată statornicia că cele patru Evanghelii amintite, a 
căror istoricitate o susţine fără șovăire, transmit fidel ceea 
ce Isus, Fiul lui Dumnezeu, trăind printre oameni, a făptuit 
și a învăţat realmente, pentru mântuirea lor veșnică, până 
în ziua în care a fost înălţat la cer” (nr. 19).

Biserica a venerat și a cinstit mereu Sfintele Scripturi, 
așa cum a venerat și a cinstit Trupul Domnului (Capitolul 
VI), și nu a încetat niciodată, „mai ales în liturgia sacră, 
să primească Pâinea vieţii atât de la masa cuvântului lui 
Dumnezeu, cât și de la aceea a Trupului lui Cristos, și să o 
dea credincioșilor” (nr. 21).

În finalul ei, Constituţia dogmatică despre revelaţia 
divină subliniază necesitatea unor traduceri adecvate, 
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îndatorirea apostolică a cercetătorilor, importanţa Sfintei 
Scripturi pentru teologie și recomandă citirea Sfintei 
Scripturi (nr. 22-25).

„Astfel, prin citirea și prin studierea cărţilor sfinte, 
«cuvântul lui Dumnezeu să alerge și să fie preamărit» (2Tes 
3,1) și comoara revelaţiei încredinţată Bisericii să umple tot 
mai mult inimile oamenilor. După cum din frecventarea 

asiduă a misterului euharistic sporește viaţa Bisericii, tot 
astfel se poate spera un nou impuls de viaţă spirituală 
dintr-o creștere a veneraţiei faţă de cuvântul lui Dumnezeu, 
care «rămâne în veac»” (Încheiere).

Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de bucurești

Miercuri, 19 iunie 2013, Biserica Catolică din România a 
înaintat autorităților competente cinci amendamente 

pentru Constituția României aflată în revizuire: Biserica 
Greco-Catolică din România a înaintat două amendamente, 
printr-o scrisoare semnată de Eminența Sa Cardinalul 
Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major; Conferința 
Episcopilor Catolici din România (CER) – care reunește 
toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România 
– a înaintat trei amendamente, printr-o scrisoare semnată 
de ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București și 
Președinte CER.

Ratificând Tratatul de la Lisabona (în 2008), România 
s-a angajat „să respecte și să nu aducă atingere statutului de 
care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și 
asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre” 
ale Uniunii Europene. De asemenea, „recunoscându-le 
identitatea și contribuția specifică”, s-a obligat să mențină 
„un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici 
și organizații” (v. art. 17 al Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene).

Astfel, Biserica Greco-Catolică din România a cerut 
autorităților competente să recunoască în viitorul text al 
Constituției rolul său „în constituirea și modernizarea 
statului român” și definirea libertății religioase, după 
exemplul Convenției Europene a Drepturilor Omului; 
Conferința Episcopilor Catolici din România a solicitat 
definirea căsătoriei ca uniune între un bărbat și o femeie, 
apărarea și susținerea vieții de la concepere și până la moartea 
naturală, garantarea libertății religioase și recunoașterea 
fundamentării acesteia pe demnitatea persoanei.

Card. Lucian Mureșan a amintit în scrisoarea sa aportul 
Bisericii Greco-Catolice în constituirea identității naționale 
și a Statului român: de la Episcopul Greco-Catolic Inochentie 
Micu Clain, care a introdus „pentru prima dată termenul 
de «națiune română», la 1737”, la „Școala Ardeleană”, care 
a „format conștiinţa naţională românească”, și continuând 
cu înlocuirea de către Biserica Greco-Catolică a scrierii 

chirilice cu alfabetul latin, cu 
aportul la unirea din 1918 și lupta 
împotriva „comunismului și a 
sovietizării ţării”. De asemenea, 
Eminența Sa a denunțat faptul că 
„Biserica Greco-Catolică încă nu 
a fost repusă în drepturi, în mare 
parte credincioșii ei fiind în 
continuare în imposibilitatea de 
a-și putea practica credinţa liber și nestânjenit în România”.

ÎPS Ioan Robu, aducând argumente din magisteriul 
Bisericii Catolice (Codul de Drept Canonic – recunoscut și 
respectat de Statul român –, Catehismul Bisericii Catolice 
și decretul Dignitatis Humanae al Conciliului Ecumenic 
Vatican II), a subliniat că „legământul matrimonial 
(căsătoria) se încheie între un bărbat și o femeie” și a amintit 
că „scopurile naturale ale căsătoriei privesc în egală măsură 
binele soților, precum și nașterea și educarea copiilor”. 
De asemenea, Arhiepiscopul Mitropolit de București a 
solicitat garantarea prin Constituție a libertății religioase și 
stipularea că „această libertate își are fundamentul în însăși 
demnitatea persoanei umane”.

Episcopii Catolici din România au cerut, totodată, ca în 
Constituția revizuită „să se stabilească foarte clar că viața 
oricărui român este apărată și susținută din primul moment al 
conceperii și până la moartea naturală”. Această solicitare este 
conformă cu Declaraţia universală a drepturilor omului și nu 
este nouă în ambientul legislativ european. De fapt, în această 
perioadă, este în curs, la nivelul Uniunii Europene, o campanie 
de adunare de semnături pentru iniţiativa cetăţenească intitulată 
One of us („Unul dintre noi”), bazată pe dreptul cetăţenilor 
membri ai UE de a înainta propuneri legislative Parlamentului 
European. Proiectul One of us urmărește „protecţia juridică 
a demnităţii, a dreptului la viaţă și a integrităţii fiecărei fiinţe 
umane, din momentul concepţiei”.

Cristina GRIGoRE
(arcb.ro)

Biserica Catolică din România înaintează 
amendamente pentru Constituție
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La zece ani de la publicarea Exortației apostolice Ecclesia 
in Europa, operatorii mass-media ai Conferințelor 

episcopale din Europa au reflectat asupra provocărilor care 
interpelează acțiunea misionară a Bisericii Catolice astăzi 
în Europa. Întâlnirea anuală a purtătorilor de cuvânt și 
referenților de presă, promovată de Consiliul Conferințelor 
Episcopale Europene (CCEE), s-a desfășurat între 12 și 15 
iunie la București, în România, la invitația Arhiepiscopului 
de București și președinte al Conferinței Episcopale locale, 
Mons. Ioan Robu.

Isus Cristos, viu în Biserica sa, este izvor de speranţă 
pentru Europa. Astăzi mai mult ca oricând, mesajul de 
speranţă al Exortaţiei apostolice se dovedește a fi profetic și 
actual pentru Europa. Continentul pare că traversează într-
adevăr o perioadă de rătăcire și de înnegurare a speranţei. În 
această perioadă de criză, mulţi cetăţeni se simt dezorientaţi 
și dezamăgiţi de instituţii și de punctele de referinţă care 
au sprijinit până acum societăţile bătrânului continent. 
Europa din 2013 pare a fi traversată mai degrabă de o 
undă de nesiguranţă decât de o dorinţă pentru viitor. Dar 
această criză, care nu este numai economică, ci și culturală, 
antropologică, etică și spirituală, constituie o oportunitate 
pentru ca Europa să se poată debarasa de agnosticismul 
practic și de indiferentismul religios și să decidă din nou 
asupra viitorului ei prin întâlnirea cu Persoana și mesajul 
lui Isus Cristos (cf. Ecclesia in Europa, 2).

Provocarea principală este, așadar, aceea de a înțelege 
cine este astăzi omul în Europa și încotro se îndreaptă. 
Cum poate fi Biserica Catolică alături de el, ajutându-l 
să integreze mesajul evanghelic în viața sa de zi cu zi și 
propunându-i, cu cuvinte noi, cu instrumente moderne și 
pe plan comunicativ, persona lui Isus și valorile prezente în 
Evanghelia sa.

Europa din 2013

Prin contribuţia unor experţi precum prof. Andrea 
Pin, cercetător și profesor asociat de Drept Constituţional 
(Universitatea din Padova - Italia), Mons. Piotr 
Mazurkiewicz, responsabil în cadrul Consiliului Pontifical 
pentru Familie (Vatican) și prof. Manfred Spieker, 
profesor de științe sociale la Universitatea din Osnabrück 
(Germania), participanții au reflectat asupra schimbărilor 
care sunt în curs în Europa.

În ultimii ani, diferite elemente constituie dovada unor 
schimbări care au loc în sectorul politicii, al economiei 
și al dreptului. Se asistă, de exemplu, la o multiplicare a 

drepturilor. Așa-zisele ‘niu drepturi’ – drepturile individuale 
– care sunt tocmai rodul unei societăți în care domnește 
individualismul, unde tot ceea ce este posibil trebuie să 
devină licit prin drept. Aceste noi drepturi par a se dezvolta în 
mod paralel cu expansiunea logicii economiei în societăţile 
noastre. De fapt, actuala criză economică și răspunsurile ei 
dovedesc în mod clar că adesea economia devine măsura 
evaluării normelor și privează persoanele (si democrațiile) 
de posibilitatea de a decide: adesea, programul economic 
(și nu problemele societăţii) este cel care înclină balanţa în 
alegerile politice. În fine, economia a devenit autostrada pe 
care pătrund drepturile individuale, a căror paradigmă de 
referință este un ethos ce nu prevede reflecția asupra a ceea 
ce este adevărul. În același timp, acest sistem își arată încă 
de pe acum limitele. Experiența cotidiană arată că aceste 
drepturi nu reușesc să realizeze ceea ce promit.

Teoria genurilor, eutanasia și cultura morții

În timpul întâlnirii, au fost analizate câteva teme de 
actualitate: teoria genurilor, eutanasia, și limbajul culturii 
morții. Este deosebit de semnificativ de notat că se 
utilizează adesea un limbaj inspirat din drept – dreptul la 
sănătatea reproducerii pentru a justifica avortul sau dreptul 
la auto-determinare sau la moarte asistată pentru a justifica 
eutanasia - pentru a afirma o practică, o cultură a morții, 
care, în definitiv, este tentativa omului de a se sustrage 
autorității lui Dumnezeu, devenind stăpân al vieții în loc de 
simplu administrator.

Au fost analizate de asemenea, din punct de vedere 
comunicativ, câteva inițiative legate de aceste teme, precum 
„manif pour tous” și campania Conferinței Episcopale 
Engleze împotriva căsătoriei între persoane de același sex. 
Imaginea care rezultă dovedește în mod clar „ruptura” care 
a avut loc în aceste ţări între democraţia reprezentativă 

Să comunicăm astăzi SPERANȚA,
pentru a construi EUROPA DE MÂINE

Întâlnirea anuală a purtătorilor de cuvânt ai Bisericii din Europa
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(aleșii) și democraţia participativă (populaţia care nu se 
simte reprezentată), dovedind cât de necesară este, pe 
aceste teme, confruntarea-dezbaterea și că în același timp, 
pune Biserica în faţa a noi provocări.

În general, din reflecţiile și dezbaterile în aulă a 
rezultat în mod clar că problema este, în fond, de natură 
antropologică: care este ideea de om pe care Europa vrea să 
o transmită mai departe?

Copyright și Privacy

Mulţumită contribuţiei dr. Elvana Thaçi, responsabilă 
pentru departamentul „Internet Governance” – Direcţia 
„Societatea informaţiei și Acţiunea împotriva delictelor” 
(Consiliul Europei), s-a putut verifica stadiul reflecţiei 
dedicate temelor precum copyright și privacy, și efectele 
lor în viața Bisericii (ca instituție) și a credincioșilor. 
Provocarea este aceea de a reglementa raportul dintre 
cele două drepturi fundamentale: dreptul la proprietatea 
intelectuală și libertatea de expresie. De fapt, nu puține 
sunt cazurile, îndeosebi odată cu apariția internetului, când 
aceste drepturi intră în coliziune. O atenție deosebită a fost 
acordată apoi tutelării și tratării datelor personale.

News.va și PopeApp

În timpul întâlnirii, dr. Thaddeus Milton Jones de la 
Consiliul Pontifical pentru Comunicații Sociale (Vatican) 
a transmis mesajul de salut al Președintelui dicasteriului 
roman, Arhiepiscopul Claudio Maria Celli, și a prezentat 
numeroase activități ale consiliului pontifical, în particular 
în sectorul noilor media (PopeApp, contul de twitter 
Pontifex...) și proiectul de unire a diferitelor instrumente de 
comunicare ale Sfântului Scaun în portalul plurilingvistic 
www.news.va.

România

Participanţii au fost informaţi despre situaţia catolicilor 
în România și despre implicarea Bisericii Catolice din 

România în sectorul comunicaţiilor sociale, prin prezentarea 
făcută de către Pr. Eduard Mihai Coșa, secretar general 
al Conferinţei Episcopale din România (CER), de către 
Episcopul Auxiliar de București, Mons. Cornel Damian, 
și de Pr. Francisc Doboș, purtător de cuvânt al CER și co-
organizator al întâlnirii. România, țară punte între Orient și 
Occident, este o realitate specifică și foarte complexă, unde 
conviețuiesc, nu fără tensiuni, diferite confesiuni creștine 
(catolici, ortodocși și protestanți) și minorități lingvistice 
(maghiari, germani). În ultimii ani, diecezele catolice au 
investit mult în comunicare, și prin intermediul noilor 
mijloace de comunicare, și al internetului. Practic, fiecare 
dieceză are un birou de presă și un site internet.

Conferința Episcopală Română, care este bi-rituală cu 
episcopi de rit latin și episcopi greco-catolici, este implicată 
în pregătirea pentru beatificarea (la 31 august) venerabilului 
Vladimir Ghika (mort în 1954), preot și intelectual român, 
care a suferit martiriul în timpul regimului comunist. 
Mărturia numeroaselor persoane consacrate și a laicilor 
catolici care au fost persecutați în timpul anilor întunecați 
ai comunismului a fost prezentată de către Mons. Mihai 
Frățilă, Episcop greco-catolic de București, și de către Pr. 
Francisc Ungureanu, postulatorul cauzei de beatificare a 
venerabilului Ghika. Mărturia acestor bărbați și femei a 
permis Bisericii să supraviețuiască în timpul regimului 
totalitar și este un imbold pentru ca astăzi să cadă măștile 
suspiciunii, încă foarte prezente în țară.

Întâlnirea s-a încheiat cu o discuție liberă asupra unor 
evenimente deosebit de importante în viața Bisericii 
din ultimele luni (Vatileaks, renunțarea Papei Benedict 
al XVI-lea la pontificat și alegerea Papei Francisc) și o 
prezentare a activității COMECE (Comisia Episcopatelor 
din Comunitatea Europeană) și CCEE.

  Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE) 
include actualele 33 de Conferinţe Episcopale Europene, 
reprezentate de preşedinţii lor, de Arhiepiscopul de Luxemburg 
şi de cel al Principatului de Monaco, de Arhiepiscopul 
Ciprului al Maroniţilor, de Episcopul de Chişinău (Rep. 
Moldova) şi de Episcopul eparhial de Mukachevo. Actualul 
preşedinte al CCEE este Cardinalul Péter Erdő, Arhiepiscop 
de Esztergom-Budapesta, Primat al Ungariei. Secretariatul 
are sediul la San Gallo (Elveţia). www.ccee.eu.
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Pe 23 iunie, în Catedrala Sfântul Iosif din București, trei 
tineri diaconi au primit sacramentul Sfintei Preoții. 

Consacratorul principal a fost PS Cornel Damian, Episcop 
Auxiliar de București. La celebrare au luat parte IPS Ioan 
Robu, Arhiepiscop Mitropolit de București, PS Aurel 
Percă, Episcop Auxiliar de Iași, preoți din Arhidieceza de 
București și din Dieceza de Iași.

Preoții nou sfințiți vor sluji în Arhidieceza de București; 
ceilalți 9 colegi ai lor, ce vor sluji în Dieceza de Iași, au fost 
hirotoniți în Catedrala  Sfânta Fecioară Maria, Regină, din 
Iași, pe 29 iunie.

Preoților nou sfințiți - Marian Blaj (din Iași), Aurelian 
Herciu (din Bacău), Marian-Iulian Şchiopu (din Piatra-
Neamţ) - le-am solicitat câteva gânduri la început de drum. 

 Fără El, nimic nu voi putea face
A fi hirotonit preot în Anul Credinței nu poate fi doar o 

coincidență, ci este o mare oportunitate de a da mărturie 
despre credința ta și de a vedea credința celorlalți, care cred 
în Dumnezeu și în lucrările lui.

Privesc momentul hirotonirii preoțești ca pe un răspuns 
oferit de Dumnezeu tuturor acelora care îl imploră să 
trimită lucrători în secerișul său. Consider Sacramentul 
Preoției ca pe un dar pe care Domnul mi-l oferă, fără să 
am un merit anume, arătându-mi, astfel, că El are încredere 
în mine, că împreună putem continua, în mijlocul fiilor lui 
Dumnezeu, ceea ce a început acum 2000 de ani: vestirea 
Împărăției lui Dumnezeu prin fapte concrete de iubire, 
făcute în numele Tatălui.

Sunt sigur de două lucruri: nu voi înțelege vreodată, 
pe deplin, ce înseamnă să fii preot (nu aici pe pământ) 
și nu voi reuși îndeajuns să mulțumesc pentru o vocație 
atât de sublimă. Știu doar că mă voi strădui, atât cât îmi 
va fi cu putință, să înțeleg taina Preoției și să îmi exprim 
recunoștința prin toate acțiunile mele, prin care voi încerca 
să-l fac prezent pe Dumnezeu în mijlocul Poporului său.

Sper ca, dacă prin voința și ajutorul Lui, am ajuns până 
în acest moment al vieții mele, harul său să mă însoțească 
mereu și să îl facă prezent în viața mea, căci fără El, nimic 
nu voi putea face. (cf. In 15,5).

Pr. Marian blaj

„M-ai sedus, Doamne, și m-am lăsat sedus!”
De ce sunt preot? Cum am primit o slujire atât de măreață? 

Greu de spus; cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima 
ceea ce simt acum, după ce am fost sfințit preot.

Dacă ar fi să rezum ce înseamnă pentru mine momentul 
când PS Cornel Damian mi-a conferit darul Preoției, aș 
spune: dar și mister.

E dar, pentru că l-am primit de la Dumnezeu, fără meritul 
meu. Iar dacă e dar, trebuie să mulțumesc pentru el: lui 
Dumnezeu, formatorilor din Seminar, familiei, parohiei de 
origine, binefăcătorilor, tuturor celor care s-au rugat pentru 

noi. Și, de ce nu, credincioșilor și preoților din Arhidieceza 
de București, pentru că ne-au primit în familia lor.

E mister, pentru că nu-l pot înțelege în totalitate; mă 
uimește și rămân mereu plin de respect în fața acestei 
minuni: Dumnezeu se pune în mâinile oamenilor și, mai 
ales, se lasă slujit de slujitori nevrednici.

În fața măreției unui asemenea dar, nu pot decât să 
mă abandonez în mâinile lui Dumnezeu și să-i cer să 
mă păstreze fidel în slujirea Sa. Totodată, mă încredințez 
rugăciunilor credincioșilor pentru a putea fi un preot după 
inima lui Dumnezeu.

Așadar, sunt preot prin harul lui Dumnezeu: „M-ai sedus, 
Doamne, și m-am lăsat sedus!”.

Pr. Aurelian Herciu

Preoţii sunt chemaţi să meargă pe urmele lui Cristos
Am fost sfinţit preot în Catedrala Sfântul Iosif și în Anul 

Credinței, iar acest fapt reprezintă pentru mine o bucurie 
deosebită și un impuls puternic. Și cum ar putea fi altfel, 
când știi că ești susţinut de întreaga Biserică, care în acest 
timp, s-a rugat neîncetat ca Domnul să trimită în secerișul 
său lucrători vrednici, după voinţa sa preasfântă!

Îi mulţumesc Domnului pentru darul minunat al Preoţiei 
și îl rog să mă însoţească cu harul și binecuvântarea sa. 
Aceasta este și speranţa cu care încep slujirea sacerdotală: ca 
Domnul să fie mereu alături de mine și prin mine, să fie cât 
mai prezent în mijlocul oamenilor. Îi mulţumesc Domnului 
și celor care m-au susţinut pe drumul formării la Sfânta 
Preoţie (familia, prietenii, cunoscuții). 

Încep slujirea sacerdotală gândindu-mă la cuvintele 
Fericitului Ioan Paul al-II-lea: „Preoţii sunt chemaţi să 
meargă pe urmele lui Cristos, să fie buni păstori ai turmei 
încredinţate. Ei sunt oameni ai cuvântului și oameni ai 
Euharistiei. Ca oameni ai cuvântului, le revine misiunea 
de a duce vestea cea bună la oamenii de azi. Ca oameni ai 
Euharistiei, trebuie să se asemene tot mai mult cu Isus, Bunul 
Păstor, Preotul suprem și veșnic, pe care ei îl aduc pe altar în 
timpul Sfintei Liturghii. Preoţii sunt miniștri ai reconcilierii: 
multe vor fi minunile săvârșite de îndurarea lui Dumnezeu în 
confesional; iar ei vor fi martori ai acestor minuni”.

Pr.Marian-Iulian Șchiopu

Noi preoți pentru Arhidieceza de București

Actualitate

(de la stânga) Pr. Marian-Iulian Șchiopu, PS Aurel Percă, IPS Ioan Robu,
PS Cornel Damian, Pr. Marian Blaj, Pr. Aurelian Herciu



Actualitatea Creștină iulie 2013

Din viața Arhidiecezei

Sâmbătă,  22 iunie, în avans cu doua zile faţă de data din 
calendar, preoţi și credincioși, am celebrat în biserica 

din Motru, hramul comunității. La Sfânta Liturghie de la 
ora 11, au fost prezenţi  șase preoţi și un număr însemnat 
de credincioși. Ne-am bucurat de prezenţa părintelui 
decan de Craiova, Coșa Gheorghe, care a fost celebrantul 
principal, ca și de prezenţa părintelui Daniel Abalintoaie, 
care a fost predicator. 

La cuvântul de învățătură de după Evanghelie, părintele 
Daniel a vorbit despre importanţa pe care biserica o dă 
sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul prin faptul 
că nici un alt sfânt, în afară de Domnul nostru Isus Cristos 
și Sfânta Fecioară Maria, nu este sărbătorit și în ziua 
nașterii sale pentru acest pământ. Explicaţia o găsim în 
cuvintele Mântuitorului care afirmă că „nici un om născut 
din femeie nu este mai mare decât Ioan Botezătorul”. Apoi, 
părintele a vorbit despre umilinţa Sfântului Ioan, despre 
calitatea lui de martor al Adevărului, și ne-a îndemnat 
pe toţi să fim deschizători de drum și mărturisitori ai lui 
Cristos în faţa celor din jurul nostru. 

Textul de la prezentarea darurilor a subliniat faptul că ne 
aflăm în Anul Credinţei. Astfel, lumânarea a fost prezentată 
ca un simbol al credinţei noastre; Biblia, ca și Cuvântul 
lui Dumnezeu care trebuie primit prin credinţă; florile, 

ca simboluri ale recunoștinţei pentru darul credinţei, mai 
preţios decât aurul.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, ne-am rugat împreună 
rugăciunea către Sfântul nostru Patron, Ioan Botezătorul.

Sperăm că a fost o sărbătoare care i-a dat lui Dumnezeu 
adorarea care i se cuvine, Sfântului Ioan Botezătorul, 
cinstire, iar pe credincioși i-a bucurat și i-a edificat.

Nicoleta-Katalina PAuLIS

„Nici un om născut din femeie nu este mai mare decât el”

Pe 16 iunie, întreaga comunitate catolică din Slatina a fost 
alături de copiii care au făcut Prima Sfântă Împărtășanie. 

Copiii provin din familii ortodoxe, care la început au fost 
reținute în a-și lăsa fetele și băieții să primească acest 
Sacrament. Dar, după câțiva ani de pregătire cu surorile 
Sfinteri Fecioare Maria de la Lourdes, Sr. Claudia și Sr. 
Veronica, atât părintele cât și părinții copiilor s-au convins 
că ei sunt pregătiți pentru a primi Sfânta Împărtășanie.

În cadrul Sfintei Liturghii, la Omilie, părintele a subliniat 
faptul că acea zi este  foarte importantă în viața lor, pentru 
că au primit adevăratul Trup și Sânge al lui Isus și i-a 
îndemnat ca prin comportamentul lor, să demonstreze că 
Isus locuiește în ei. La sfârșit, părintele le-a dat copiilor câte 
o amintire și o statuetă a Sfintei Fecioare Maria, spunându-
le ca, ori de câte ori vor avea nevoie, să ceară ajutorul Mamei 
nostre cerești.

În aceeași zi, ne-am rugat și pentru Sr. Madeleine, pe care 
Dumnezeu a trimis-o să-și continue misiunea în Brazilia. 
Părintele, în numele întregii comunități, i-a mulțumit sorei 
pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și ne-a îndemnat să ne 
rugăm pentru ea, pentru ca Dumnezeu să o ocrotească în 
noua misiune care i-a fost încredințată. Sr. Madeleine și-a 

exprimat bucuria că a lucrat în mijlocul nostru, ne-a mulțumit 
că am susținut-o și speră ca într-o zi, să se reîntoarcă.

Am încheiat această zi frumoasă cu o agapă frățească, 
unde ne-am simțit ca o familie fericită.

Lucia FAZAKAS

Un eveniment de neuitat

Motru - Sfânta Liturghie de hram

Slatina - Prima Sfântă Împărtășanie 
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Joi, 13 iunie, în sărbătoarea Sfântului Anton de Padova, 
la Liturghia de la orele 18.00, s-a celebrat hramul 

comunității catolice din cartierul bucureștean Colentina. 
Încă din după-amiaza zilei, din ce în ce mai mulți cinstitori 

bucureșteni ai Sfântului Anton de Padova au început să se 
adune la biserică și mai apoi, s-au rugat împreună Sfântul 
Rozariu, la sfârșitul căruia soprana Simona-Nicoleta 
Jidveanu a cântat Ave Maria de Franz Schubert. 

Sfânta Liturghie a fost prezidată de Episcopul Auxiliar de 
București, Mons. Cornel Damian, înconjurat de 11 preoți.

La predică, pr. Wilhelm Dancă a vorbit despre 
principalele momente din viața Sfântului Anton, clădită 
pe Împărăția lui Dumnezeu, și a insistat mai ales asupra 
iubirii pe care a avut-o față de Sfânta Scriptură și de 
Sfânta Euharistie. În acest sens, părintele ne-a invitat să 
ne străduim și noi să citim zilnic măcar o frază din Biblie 
și totodată, să practicăm gesturi de credință care să ne 
conducă treptat spre o mai potrivită venerare a locurilor 
sacre și spre adorația datorată bunului Dumnezeu. Astfel, 
un loc bine stabilit al Scripturii în casele noastre, precum 
și lupta împotriva curentului, ca să nu fim luați de valul 
unei societăți agitate și indiferente, sunt necesare pentru a 
păși pe urmele acestui mare misionar al lui Cristos, Sfântul 
Anton. În final, părintele ne-a invitat să reflectăm și asupra 

unui gând pe care Sfântul Anton îl repeta fraților săi: „Tot 
ceea ce avem este cu titlu de împrumut”.

La momentul împărtășaniei, ne-am bucurat de clipe 
înălțătoare și prin cântările Panis Angelicus de Cesar Franck 
și Ave Maria de Gaetano Donizetti, interpretate de aceeași 
soprană și de cantorul bisericii noastre, Gabriel Petrescu. 

Rugăciunea de după Împărtășanie a fost urmată de 
binecuvântarea crinilor și a copiilor în cinstea Sf. Anton. 
S-a pornit apoi în procesiune cu statuia Sfântului Anton. 

La sfârșit, după cuvântul de mulțumire adresat de 
părintele paroh și binecuvântarea solemnă, toți cei prezenți 
au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Pr. Ciprian ANDREI

Peste 1.000 de cinstitori ai Sfântului Anton de Padova au 
participat pe 13 iunie  la hramul Bazilicii Sfântul Anton 

din Constanța. Alături de enoriași ai parohiei, au luat parte 
la Sfânta Liturghie credincioși catolici din parohiile vecine, 
creștini ortodocși, lipoveni, precum și musulmani. La ora 
18, în sunetul clopotelor, în timp ce corul intona „Către 
tine, o, Sfinte Antoane”, cei 12 preoți oficianți au intrat la 
altarul amenajat pe strada din fața bazilicii, devenită pentru 
câteva ore, o adevărată catedrală în aer liber.

La predică, Pr. Tiziano Baracco, SDB, a pus în lumină 
slujirea de „învățător” a Sfântului Anton, menită a întări 
credința oamenilor, a-i apropia de Isus Cristos și de 
Biserică. „Minunile săvârșite de călugărul franciscan Anton 
nu au fost o demonstrație a puterilor sale sau un simplu act 
de compasiune, ci au avut rolul de a-i întoarce pe oameni 
la Dumnezeu, de a le întări credința celor șovăielnici sau 
necredincioși, de a-i apropia de Biserică, care împarte 
mijloacele de har”, a spus părintele predicator.

Emoționante au fost, ca în fiecare an, „binecuvântarea 
copiilor” și „binecuvântarea crinilor”. După rugăciunile 
de binecuvântare, patru preoți au stropit cu apă sfințită 
copilașii aduși de părinți, precum și miile de flori de 
crin care vor fi păstrate în casele credincioșilor, nu ca un 

talisman, ci ca un „semn al chemării creștine de a trăi o 
viață curată și de a răspândi în lume parfumul virtuților” 
(Rugăciunea de binecuvântare).

Din cauza lucrărilor de amenajare a „Peninsulei”, anul acesta 
nu s-a putut face Procesiunea cu Statuia Sfântului Anton pe 
străzile din jurul bisericii. Sperăm ca anul viitor, când totul „va 
străluci”, după cum ne-au asigurat autoritățile civile, să putem 
binecuvânta cu rugăciunea noastră noua față a centrului vechi 
(istoric) al orașului de la malul Mării Negre.

Pr. Ieronim IACob, paroh

„Tot ceea ce avem este cu titlu de împrumut”

Hramul Bazilicii Sfântul Anton de Padova

Din viața Arhidiecezei

Hramul bisericii Sfântul Anton, București

Hramul Bazilicii Sfântul Anton, Constanța
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Din viața Arhidiecezei

O zi dedicată proclamării și ascultării Cuvântului

Duhul Sfânt ne dă o viaţă nouă

Sâmbătă, 8 iunie, în parohia Preasfânta Inimă a lui Isus din 
București, Cuvântul lui Dumnezeu a răsunat întreaga zi, 

fiind proclamat de 75 de lectori care s-au succedat la amvon. 
Acest eveniment unic în România, născut în Anul 

Credinţei, a reunit familii și tineri din biserica gazdă 
și din diverse parohii din București, preoţi și persoane 
consacrate, personalităţi din lumea culturală și mass-media 
care au proclamat scrierile Sfântului Luca (Evanghelia şi 
Faptele Apostolilor), au dăruit pâinea Cuvântului divin 
credincioșilor prezenţi în biserică și celor care au ascultat 
lectura în direct, prin postul „Radio Maria”.  

La Liturghia de deschidere, Biblia a fost întronată în 
mod solemn în faţa altarului ca semn al prezenţei lui Isus 
în Cuvântul său și ca expresie a dorinţei participanţilor de a 
pune în centrul vieţii lor „Scrisoarea divină” a Tatălui ceresc.  

Orele de lectură intercalate de pauzele muzicale s-au 
desfășurat într-o atmosferă de reculegere și de rugăciune, 
de ascultare și de venerare a Cuvântului care „nu se va 
întoarce la Dumnezeu fără rod, ci va face ceea ce vrea El și 
își va împlini misiunea” (cf. Is. 55,11). 

Ultimul capitol din Faptele Apostolilor a fost proclamat de 
Preasfinţitul Cornel Damian care a celebrat și Liturghia de 
încheiere, în cadrul căreia a subliniat importanţa citirii și a 

meditării Bibliei în familie, după exemplul Sfintei Fecioare 
Maria, a cărei viaţă a fost un continuu „da” spus Cuvântului.

Fie ca cuvintele Psalmului „Cuvântul tău, Doamne, e 
făclie pentru pașii mei” (cf. Ps 119,105), care au orientat și 
condus pregătirea și realizarea acestui eveniment, să devină 
realitate cotidiană pentru toţi aceia care au proclamat și 
ascultat Cuvântul lui Isus.

Sr. Paula buRCĂ, Fiicele Sfântului Paul

Duminică, 2 iunie, Preasfinţitul Cornel Damian, Episcop 
Auxiliar de București, a conferit Taina Sfântului Mir 

unui număr de 36 de copii și adolescenți din parohia 
Fericitul Ieremia, din Năvodari. 

Pregătirea candidaților a fost făcută de către Sr. Francesca 
Piaggi, din Congregaţia Capucinele Maicii Francesca 
Rubatto, și de către Pr. Ion M. Solomon. 

Alături de Preasfințitul Cornel Damian, au concelebrat 
Mons. Iacob Ieronim, vicar episcopal pentru Dobrogea, 
și Pr. Ion M. Solomon, parohul comunităţii; la scaunul de 
spovadă s-a aflat părintele salezian Andrei Munteanu, din 
Constanţa.

La predică, Preasfinţitul, dialogând cu candidații, după ce 
a vorbit despre primirea Duhului Sfânt cu cele șapte daruri 
ale sale, a amintit că „Duhul Sfânt, care l-a înviat pe Isus 
Cristos din morţi, este cel care reînnoiește totul, reînnoiește 
faţa pământului, reînnoiește viaţa noastră interioară, îl face 
prezent pe Cristos în viaţa noastră prin harul său, ne dă o 
viaţă nouă, o viaţă pe care suntem chemaţi să o trăim nu 
oricum, ci în prezenţa lui Dumnezeu […]”

După predică, a urmat conferirea Sacramentului Mirului, 
prin impunerea mâinilor Episcopului și prin ritualul ungerii 
cu Sfânta Crismă. 

La sfârșitul Liturghiei, pentru a marca Sărbătoarea 
Trupul și Sângele Domnului, după un moment de adoraţie și 
rugăciune către Isus din Taina Sfântului Altar, Preasfinţitul, 
împreună cu toţi cei prezenţi, a pornit în procesiune. 

Sărbătoarea s-a încheiat cu  binecuvântarea cu Preasfântul  
Sacrament.

Preot Paroh, Ion M. SoLoMoN

Parohia Preasfânta Inimă a lui Isus, București

Parohia Fericitul Ieremia Valahul, Năvodari
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Din viața Arhidiecezei

Una dintre cele mai frumoase amintiri – Prima Sfântă Împărtășanie

Din nou împreună la Snagov

Duminică, 2 iunie, în parohia Adormirea Maicii 
Domnului din București, a avut loc Prima Sfântă 

Împărtășanie a copiilor. Cei 25 de candidaţi s-au pregătit 
timp de un an de zile. Venind în fiecare duminică la orele 
de cateheză, au învăţat primele noţiuni legate de credinţa 
noastră. Fiecare lucru în parte a fost detaliat și explicat, 
astfel încât toată lumea a promovat examenul de verificare 
a cunoștinţelor.

Sâmbătă, 1 iunie 2013, a avut loc prima spovadă, iar 
duminică, întreaga comunitate i-a însoţit cu rugăciunile 
sale pe cei 25 de copii care urmau să primească pentru 
prima oară Trupul și Sângele lui Cristos sub forma pâinii 
și a vinului.

Sfânta Liturghie a fost celebrată de către părintele paroh 
Dominic Hîrja, la ora 9:00, și a fost însoţită de corul copiilor 
din parohie. Copiii s-au implicat activ ca lectori, la invocaţiile 
de la Rugăciunea credincioșilor și la Ofertoriu.

Le dorim acestor copii să nu uite niciodată ziua în care l-au 

primit pentru întâia oară pe Isus în sufletul lor, să o păstreze 
ca pe una din cele mai frumoase amintiri și niciodată să nu 
se despartă de prezenţa Domnului din viaţa lor.

Izabella TILEA

Între 31 mai și 2 iunie, 60 de persoane din parohia 
Sfinții Apostoli Petru și Paul (Băneasa) au petrecut 

din nou împreună un sfârșit de săptămână la Mănăstirea 
Carmelitanilor Desculți de la Ciofliceni (Snagov).

Fiind ultima zi a lunii mai, programul de vineri seara 
a început cu procesiunea cu lumânări aprinse, ca o 
încununare a evlaviei noastre către Sfânta Fecioară Maria, 
Regina lunii mai.

Tema principală a discuțiilor din acele zile a fost 
beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika: la prima 
întâlnire de sâmbătă, au fost prezentate biografia 
Monseniorului, câteva din Gândurile sale, s-a vorbit despre 
beatificare, despre faptul că el poate fi un mijlocitor puternic 
pentru noi; după-amiază, s-a vizionat filmul Fratelui meu 
din exil, urmat de discuții și impresii.

Sâmbătă, pe 1 iunie, nu puteam uita de sărbătoriții zilei, 
așa că după masa de prânz, le-am cântat La multi ani! 
copiilor, care s-au bucurat atât de atenția care li s-a acordat, 
cât și de micile atenții pe care le-au primit. 

La Sfânta Liturghie de sâmbătă, am participat la 
sărbătoarea Primei Sfinte Împărtășanii a cinci copii de a 
căror pregătire catehetică s-au ocupat călugării carmelitani.

Ziua s-a încheiat cu veselie și voie bună: copiii și tinerii, 
animați de două surori oblate asumpționiste care activează 
în parohia noastră, au prezentat scenetele Cele patru 

lumânări și Cearta uneltelor din atelierul tâmplarului, 
fiecare dintre ele cu un mesaj deosebit. 

Ziua de dumincă a început cu rugăciunea în comun, 
urmată de o întâlnire la care s-au tras concluzii, s-au 
împărtășit impresii, s-au făcut sugestii și propuneri. Au 
urmat Sfânta Liturghie și prânzul împreună.

Ca de fiecare dată când se încheie un eveniment frumos, 
despărțirea a fost însoțită de regrete. Dar cum istoria se 
repetă, participanții speră ca în toamnă, să poată repeta și 
ei experiența minunată, prima, pentru unii, iar pentru alții, 
devenită deja tradiție.

(parohiabaneasa.ro)

Împreună la Mănăstirea Carmelitanilor Desculți (Ciofliceni)

Prima Sfântă Împărtășanie în Parohia Adormirea Maicii Domnului, București
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Știri interne

Mult așteptata ediție catolică a Bibliei tradusă în limba 
română a fost lansată vineri, 28 iunie 2013, la Iași. 

Evenimentul a avut loc în Aula Magna a Institutului Teologic 
Romano-Catolic (ITRC) din Iași, în prezența PS Petru 
Gherghel, Episcop de Iași, iniţiatorul proiectului, a PS Aurel 
Percă, Episcop Auxiliar de Iași, a PS Cornel Damian, Episcop 
Auxiliar de București, a comunităţii academice din cadrul 
Institutului Romano-Catolic (ITRC) din Iași, a preoţilor și 
credincioșilor, precum și a altor invitaţi din străinătate.

Lucrarea a fost tradusă în limba română după textele 
originale de către Pr. Alois Bulai și Pr. Eduard Patrașcu și este 
prima traducere integrală a Bibliei care s-a realizat în cadrul 
Bisericii Romano-Catolice din România. Volumul, pe lângă 
textul Sfintei Scripturi, mai cuprinde introduceri generale și 

particulare la fiecare carte, note explicative 
în subsolul paginii, referinţe biblice și o 
serie de anexe la sfârșitul Bibliei: Glosar, 
Unităţi de măsură, Calendarul în Vechiul 
Testament, Cronologie, Tabel sinoptic al 
Evangheliilor, Indice liturgic de lecturi, 
Hărţi, Imagini.

Prima ediţie a acestei traduceri a 
Bibliei, apărută la Editura Sapientia a ITRC Iași, este tipărită 
pe hârtie de 40 gr., în format 17×24 cm și are 3120 pagini, 
în două culori (roșu și negru); volumul este cusut și legat cu 
coperte cartonate. 

Biblia în limba română, ediție catolică, va putea fi 
achiziţionată începând cu data de 28 iunie a.c., de la 
librăriile catolice din ţară, inclusiv de la Librăria Sf. Iosif, a 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, și în centrele 
parohiale diecezane, la preţul de 200 lei.

(sursa: arcb.ro)

A apărut Biblia în limba română, ediția catolică
DIECEZA ROMANO-CATOLICĂ DE IAȘI

DIN ROMÂNIA
CONSILIUL CONSULTATIV AL CULTELOR

Întrunit  în ziua de 20 iunie 2013, în ședinţa anuală de 
lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinţia Preafericitului 

Părinte DANIEL, Patriarhul României (potrivit Statutului 
care prevede președinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ 
al Cultelor din România solicită menţionarea în textul 
Constituţiei României a instituţiei familiei naturale și 
tradiţionale ca uniune dintre un bărbat și o femeie. Această 
poziţie este susţinută de toate cultele membre, cu excepţia 
Bisericii Unitariene din Transilvania.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act cu 
aprobare de lucrările comisiilor sale de lucru (Comisia pentru 
familie, sănătate și demnitate umană, Comisia educaţională, 
Comisia pentru patrimoniul cultelor și patrimoniul naţional, 
Comisia economico-juridică), care s-au desfășurat în ziua de 
miercuri, 19 iunie 2013, la Palatul Patriarhiei.

• Consiliul Consultativ al Cultelor din România susţine 
și promovează iniţiativa cetăţenească europeană Unul 
dintre noi (www.oneofus.eu), care are drept scop protejarea 
juridică în Uniunea Europeană a demnităţii, a dreptului la 
viaţă și a integrităţii fiecărei fiinţe umane de la concepţie, 
conform competenţelor Uniunii Europene;

• Consiliul Consultativ al Cultelor din România 
apreciază sprijinul acordat de Statul român prin intermediul 
Secretariatului de Stat pentru Culte și solicită consultări 
periodice în probleme de interes comun;

• Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită 
accelerarea procesului de retrocedare a bunurilor care au 
aparţinut cultelor și urgentarea sau identificarea de soluţii 
legale pentru soluţionarea problemei retrocedării efective 
a unor clădiri reprezentative ale cultelor din România, și 
anume: clădirea Makri Stojkovic – Casa cu Atlanţi din 
Timișoara, a Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timișoara, 
Colegiul reformat Szekely Miko din Sfântul Gheorghe, 

al Bisericii Reformate în România, clădirea liceului Dinu 
Lipatti din București, a Bisericii Ortodoxe Române și 
imobilul din strada Al. D. Xenopol, nr. 15 din București, al 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică;

• Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită 
autorităţilor publice centrale și locale să respecte legea și 
hotărârile judecătorești prin care se interzice edificarea unor 
construcţii de mari dimensiuni în vecinătatea lăcașurilor 
de cult, să impună o nouă conduită faţă de bisericile 
monumente istorice sau de artă și să nu mai autorizeze 
astfel de construcţii în zonele de protecţie. În acest sens, 
s-a prezentat situaţia de la Catedrala romano-catolică Sf. 
Iosif din București, de la Biserica reformată nr. 2 din Cluj-
Napoca și de la Geamia Hunchiar din Constanţa.

• Consiliul Consultativ al Cultelor din România a hotărât 
transmiterea unei scrisori Excelenţei Sale, domnului Ban 
Ki-Moon, Secretarul General al ONU, privitoare la situaţia 
creștinilor din Siria.

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o 
organizaţie de natură etică, socială, autonomă, apolitică, 
non-guvernamentală, fără personalitate juridică și 
non-profit. Începând cu 1 octombrie 2013, președinţia 
Consiliului va fi preluată pentru o perioadă de un an de 
către Biserica Romano-Catolică.

(sursa: basilica.ro)
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Știri externe

POLONIA: Întâlnirea anuală a secretarilor conferințelor episcopale din Europa

Dezbaterile asupra misiunii de evanghelizare a 
Bisericii în Anul Credinței  constituie obiectivul 

principal al întâlnirii din acest an al secretarilor generali 
ai Conferințelor Episcopale din Europa, organizată de 
Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE) 
la Varșovia (Polonia), în perioada 28-30 iunie. Tema 
întâlnirii a fost: „De la Ecclesia in Europa la Anul Credinţei. 
Zece ani de nouă evanghelizare”. Din partea Conferinței 
Episcopilor catolici din România, a participat Pr. Eduard-
Mihai Coșa, secretar general. De asemenea, o altă prezență 
românească la această întâlnire a fost PS Virgil Bercea, 
Episcop Greco-Catolic de Oradea Mare și vice-președinte 
al Comisiei Episcopatelor din Comunitatea Europeană 

(COMECE), care le-a prezentat participanţilor „Un prim 
bilanţ al celor zece ani de nouă evanghelizare, de la Ecclesia 
in Europa la Anul Credinţei”. Mons. Bercea a participat la 
Adunarea specială despre Europa, din 1999, și la Sinodul 
despre Noua Evanghelizare, din 2012. 

Pe parcursul întâlnirii, secretarii generali ai 
Conferințelor Episcopale din Europa s-au oprit și asupra 
contextului actual marcat de forme de criză atât de diferite 
(economică, a valorilor), cât și de semne de speranță. 

Pe 28 iunie, cei prezenți au luat parte la o veghe de 
rugăciune publică pentru Europa, la care au participat 
tineri din cadrul Fundaţiei Ioan Paul al II-lea.

Episcopii americani au cerut, printr-o scrisoare, „să 
fie revizuite cu atenţie condiţiile deţinuţilor din 

Guantanamo” și „să fie eliberaţi cei 86 de prizonieri a căror 
situaţie a fost clarificată”. De asemenea, episcopii cer „să fie 
închisă structura care a devenit un simbol al detenţiei pe 
timp nedeterminat fără proces”. Scrisoarea este semnată de 
Mons. Richard E. Pates, Președintele Comitetului pentru 
Dreptate Internaţională și Pace din cadrul Conferinţei 
Episcopilor USA și adresată Secretarului de stat pentru 

apărare al Statelor Unite, Chuck Hagel. „Deținuții – scrie 
Episcopul Pates – au dreptul la un proces echitabil și corect 
care să se desfășoare cât mai repede. Detenția pe termen 
nedeterminat nu este doar ofensatoare față de indivizi, 
dar afectează și reputația morală a națiunii, compromite 
angajamentul nostru pentru respectarea legii și lupta 
noastră împotriva terorismului”. Mons. Pates amintește 
îngrijorat unele rapoarte care dovedesc că unii deținuți 
aflați în greva foamei au fost hrăniți forțat.

USA: Episcopii cer închiderea închisorii de la Guantanamo

O carte cu urări și rugăciuni semnată de peste 
500 de persoane care poartă numele „Francisc” 

(Frantisek în slovacă), care este o inițiativă laică, a fost 
oferită președintelui Conferinței Episcopale Slovace, 
Mons. Stanislav Zvolenský, ca dar pentru Papa Francisc. 
„Inițiativa, pe lângă faptul că este o dovadă deosebită de 
stimă față de Sfântul Părinte, este și semnul marii afecțiuni 
și a apropierii deosebite a tuturor celor care poartă același 
nume ca și el”, a declarat Mons. Zvolenský, apreciind 

darul original. La începutul lunii aprilie, promotorul 
acestei inițiative, Frantisek Kyselica, i-a invitat pe toți 
slovacii care poartă numele Francisc să adere la proiect, 
dovedindu-și astfel sprijinul propriu față de noul cap al 
Bisericii Catolice. Design-ul volumului final, care îl are 
reprezentat pe Sfântul Francisc, este opera artistului grafic 
Denisa Bogdalíková. Cartea a fost așezată într-o cutie 
de lemn cu stema Statului slovac și îi va fi oferită Papei 
Francisc cât de curând.

SLOVACIA: Urări pentru Papa de la peste 500 de persoane cu numele Francisc

Nu este adevărat că sacrul este respectat: a ajuns ca 
totul să fie banalizat și a dispărut sau e pe cale să 

dispară cu totul simțul valorilor. Prevalează nevoia de 
a-și procura câţiva bănuţi creând pagube și călcând în 
picioare orice sentiment religios”, a declarat Mons. Luigi 
Renzo, Episcop de Mileto-Nicotera-Tropea din Italia, în 
urma mai multor episoade de furturi din diferite biserici 
ale diecezei. În mai multe rânduri, și „Sfânta Euharistie a 
fost profanată fără scrupule și fără pic de respect. De aici 

se poate înţelege și mai bine gravitatea situaţiei”, a explicat 
Mons. Renzo. Furturile din biserici sunt un „semn al 
golului existenţial și al unei societăţi bolnave. Sunt vârful 
aisbergului unei realități mai ample și mai complexe, 
asupra căreia trebuie să reflecteze toți, fără să ne eschivăm 
de la responsabilități. Nu putem da vina pentru ceea ce 
se întâmplă numai pe cultura fluidă și lipsită de principii 
morale obiective, care caracterizează această societate 
ciudată a noastră”.

ITALIA: Furturile din biserici, semn al golului existențial

„
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Semnificații liturgice

Cuvintele Revelației divine, înscrise în Sfânta Scriptură, 
se reflectă în multiple feluri în Liturgia Bisericii.

În primul rând, originile Liturgiei creștine sunt descrise 
în Sfânta Scriptură: astfel, în Evangheliile sinoptice, găsim 
scena instituirii Euharistiei de către Isus Cristos, la Cina 
cea de Taină; însăși denumirea în limba română a acestui 
episod trimite la ideea amintită: este vorba, deci, de Cina la 
care s-a instituit Taina (Sacramentul) Euharistiei. Apoi, în 
Faptele Apostolilor, găsim câteva informații (sumare) despre 
prezența celebrării Euharistiei și a altor forme de cult în viața 
Bisericii începuturilor. Așadar, însăși Revelația dumnezeiască 
a inspirat instituirea și formarea cultului creștin.

Citirea nemijlocită a Bibliei în cadrul celebrărilor 
liturgice este un alt punct de convergență între Revelație 
și Liturgie. Chiar dacă, la începuturile Bisericii, exista deja 
cult creștin încă înainte de definitivarea în scris a textelor 
Noului Testament, în celebrările liturgice, se foloseau textele 
Vechiului Testament, citite în cheie creștină și explicate 
ținând seama de transmiterea prin viu grai a revelației 
neotestamentare, prin propovăduirea Apostolilor. 

Și în zilele noastre, potrivit normelor bisericești, orice 
celebrare liturgică trebuie să cuprindă lecturi biblice; 
acestea sunt prevăzute chiar și în rânduiala Pocăinței (ce-i 
drept, din motive practice, aceasta este, de obicei, redusă 
la esențial; totuși, citirea cuvântului lui Dumnezeu poate 
fi făcută de penitenți în prealabil, ca pregătire pentru 
spovadă, așa cum recomandă normele introductive ale 
acestui sacrament).

Citirea Scripturii la celebrările liturgice este organizată de 
normele bisericești astfel încât, pe parcursul unui an liturgic, 
creștinilor li se dezvăluie toate misterele vieții lui Cristos, 
începând de la Întrupare și Naștere și până la Înălțarea 
la cer și Coborârea Duhului Sfânt, continuându-se cu 
așteptarea acelei „Speranțe fericite“ care este însuși Cristos la 
întoarcerea sa în slavă. Astfel, prezența Scripturii în Liturgie 
manifestă legătura strânsă a acesteia cu istoria mântuirii.

Între citirea Scripturii și rugăciune există o 
interdependență, prezentă și în Liturgie: însoțirea citirii 
textelor biblice de rugăciune face ca lectura să fie mai 
rodnică; la fel și reciproc, rugăciunea devine mai ferventă 
datorită lecturii.

Dar Sfintele Scripturi au fost dintotdeauna și texte 
propriu-zise pentru rugăciune; acest lucru se observă cel 
mai clar în cazul folosirii Psalmilor, care constituie partea 
principală a Liturgiei orelor. Psalmii, ca și alte texte biblice, 
au fost scriși la inspirația Duhului Sfânt; utilizarea unor 
texte inspirate pentru rugăciune ilustrează cunoscutele 
cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, care spune: „Duhul 
vine în ajutor slăbiciunii noastre, fiindcă nu știm să ne 
rugăm cum trebuie; dar însuși Duhul mijlocește pentru noi 
cu suspine negrăite“ (Rom 8,26). 

Psalmii, deși, ca scrieri veterotestamentare, sunt doar o 
pregustare a plinirii timpului reprezentate de întruparea 
Fiului lui Dumnezeu, au fost văzuți de Părinții Bisericii ca 

o profeție despre Cristos și despre Biserică și interpretați în 
această cheie de lectură. Ei au fost incluși ca texte pentru 
rugăciunea creștină ținând seama de sensul lor deplin — 
cel mesianic —, revelat în întregime în Noul Testament; de 
aceea, Domnul înviat le-a spus Apostolilor: „... trebuie să se 
împlinească toate cele scrise în Legea lui Moise, în profeți 
și în psalmi despre mine“ (Lc 24,44). Ilustrarea sensului 
deplin al psalmilor se face și prin faptul că, la Liturgia 
orelor, recitarea fiecărui psalm se încheie cu doxologia 
trinitară („Slavă Tatălui...“).

O altă legătură între Scriptură și Liturgie se observă în 
cazul textelor cântărilor bisericești: în ritul latin, cântările 
„standard“ sunt cele gregoriene, incluse în Gradualul roman; 
aceste cântări au, în proporție de 99%, texte biblice. Ce-i 
drept, la celebrările liturgice în limbi moderne, de obicei 
aceste cântări se înlocuiesc cu compoziții contemporane; 
totuși, acestea din urmă, în multe țări, folosesc și ele tot 
texte biblice, înscriindu-se astfel pe linia frumoasei tradiții 
străvechi ce urmează această regulă (v., în acest sens, și art. 
„Geniul uitat al textelor cântărilor liturgice“, publicat la 
aceeași rubrică în Actualitatea creştină nr. 1/2012, pag. 19).

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu la celebrările liturgice 
reprezintă și una din modalitățile în care este prezent Cristos 
însuși în Liturgie. Cristos este prezent la Sfânta Liturghie 
în persoana preotului și în speciile euharistice; în general, 
este prezent în orice sacrament, ca Izvor al acestuia; orice 
adunare a creștinilor pentru rugăciune comportă prezența 
lui Cristos: „Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, 
acolo sunt și Eu în mijlocul lor“ (Mt 18,20). Dar Cristos 
este prezent, desigur, și în cuvântul său, „căci El este cel care 
vorbește în timp ce se citește în Biserică Sfânta Scriptură“, 
după cum afirmă Conciliul Vatican II (Sacrosanctum 
concilium, nr. 7).

Mai mult decât atât, gesturile, semnele și simbolurile 
liturgice sunt inspirate tot din Sfânta Scriptură, ilustrând 
diferite aspecte ale istoriei mântuirii. 

Toate aceste elemente arată importanța Sfintei Scripturi 
pentru Liturgie; familiarizarea creștinilor cu Scriptura 
favorizează participarea mai rodnică la celebrările Bisericii și 
reciproc, participarea conștientă și activă la acestea din urmă 
trezește gustul pentru aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Wilhelm TAuWINKL

Înrâurirea Revelației asupra Liturgiei
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Înaintăm în acest An al Credinţei purtând în inima 
noastră speranţa de a redescoperi câtă bucurie există în 

credinţă și de a regăsi entuziasmul de a comunica tuturor 
adevărurile credinţei. Aceste adevăruri nu sunt un simplu 
mesaj despre Dumnezeu, o informaţie deosebită despre El. 
Exprimă, în schimb, evenimentul întâlnirii lui Dumnezeu 
cu oamenii, întâlnire mântuitoare și eliberatoare, care 
realizează aspiraţiile cele mai profunde ale omului, 
dorinţele sale de pace, de fraternitate, de iubire. Credinţa ne 
face să descoperim că întâlnirea cu Dumnezeu valorizează, 
perfecţionează și înalţă ceea ce există adevărat, bun și 
frumos în om. Se întâmplă astfel că, în timp ce Dumnezeu 
se revelează și se lasă cunoscut, omul ajunge să știe cine este 
Dumnezeu și, cunoscându-l, se descoperă pe sine însuși, 
propria origine, propriul destin, măreţia și demnitatea 
vieţii umane.

Credinţa permite o știinţă autentică despre Dumnezeu, 
care implică întreaga persoană umană: este un „sapere”, 
adică o cunoaștere care dăruiește gust vieţii, un gust nou 
de a exista, un mod bucuros de a fi în lume. Credinţa se 
exprimă în dăruirea de sine pentru alţii, în fraternitatea care 
ne face solidari, capabili să iubim, învingând singurătatea 

care ne face triști. De aceea, această cunoaștere a lui 
Dumnezeu prin credinţă nu este numai intelectuală, ci 
vitală. Este cunoașterea lui Dumnezeu-Iubire, graţie iubirii 
Sale înseși. Apoi, iubirea lui Dumnezeu ne face să vedem, 
deschide ochii, permite să cunoaștem toată realitatea, 
dincolo de perspectivele înguste ale individualismului și 
subiectivismului care dezorientează conștiinţele. De aceea, 
cunoașterea lui Dumnezeu este experienţă de credinţă 
și implică, în același timp, un drum intelectual și moral: 
atinși în profunzime de prezenţa Duhului lui Isus în noi, 
depășim orizonturile egoismelor noastre și ne deschidem la 
adevăratele valori ale existenţei.

[...] Dumnezeu, cu harul Său, luminează raţiunea, îi 
deschide orizonturi noi, incomensurabile şi infinite. Pentru 
aceasta, credinţa constituie un stimulent de a căuta mereu, 
de a nu ne opri niciodată şi de a nu ne linişti niciodată în 
descoperirea inepuizabilă a adevărului şi a realităţii. Este 
falsă prejudecata anumitor gânditori moderni, conform 
cărora raţiunea umană ar fi blocată de dogmele credinţei. 
Este adevărat exact contrariul, aşa cum au demonstrat 
marii învățători din tradiţia catolică.[...]

(Benedict al XVI-lea, Audiența din 21 noiembrie 2012)

kl

Dumnezeu, cu harul Său, luminează rațiunea
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Biserica este un trup viu, care merge și acţionează
în istorie

Astăzi mă opresc asupra unei alte expresii cu care 
Conciliul al II-lea din Vatican indică natura Bisericii: 

aceea a trupului; Conciliul spune că Biserica este Trupul 
lui Cristos (cf. Lumen gentium, 7). 

Aș vrea să pornesc de la un text din Faptele Apostolilor pe 
care-l cunoaștem bine: convertirea lui Saul, care se va numi 
după aceea Paul, unul dintre cei mai mari evanghelizatori 
(cf. Fap 9,4-5). Saul este un persecutor al creștinilor, însă în 
timp ce străbate drumul care duce la cetatea Damascului, 
pe neașteptate o lumină îl învăluie, cade la pământ și aude 
un glas care-i spune: „Saul, Saul! De ce mă prigonești?”. El 
întreabă: „Cine ești, Doamne?”, și acel glas răspunde: „Eu 
sunt Isus pe care tu îl prigonești” (v. 3-5). Această experienţă 
a Sfântului Paul ne spune cât este de profundă unirea dintre 
noi, creștinii, și Cristos însuși. Atunci când Isus s-a înălţat 
la cer nu ne-a lăsat orfani, ci unirea cu El a devenit și mai 
intensă, cu darul Duhului. Conciliul al II-lea din Vatican 
afirmă că Isus, „împărtășindu-le fraţilor săi, adunaţi dintre 
toate neamurile, pe Duhul Sfânt, i-a constituit în mod 
mistic ca Trup al său” (Lumen gentium, 7). 

Imaginea trupului ne ajută să înţelegem această legătură 
profundă Biserică-Cristos, pe care Sfântul Paul a dezvoltat-o 
în mod deosebit în Prima Scrisoare către Corinteni (cf. cap. 
12). Înainte de toate, trupul ne amintește de o realitate 
vie. Biserica nu este o societate asistenţială, culturală sau 
politică, ci este un trup viu, care merge și acţionează în 
istorie. Și acest trup are un cap, pe Isus, care-l conduce, îl 
hrănește și-l susţine. Acesta este un punct pe care aș vrea 

să-l subliniez: dacă se separă capul de restul trupului, 
întreaga persoană nu poate supravieţui. Așa este în Biserică: 
trebuie să rămânem legaţi în mod tot mai intens de Isus. 
Dar nu numai asta: așa cum într-un trup este important ca 
să treacă limfa vitală pentru ca să trăiască, tot așa trebuie 
să permitem ca Isus să acţioneze în noi, Cuvântul său să 
ne conducă, prezenţa sa euharistică să ne hrănească, să ne 
însufleţească, iubirea sa să dea putere iubirii noastre faţă de 
aproapele. 

Și aici vin la un al doilea aspect al Bisericii ca Trup al lui 
Cristos. Sfântul Paul afirmă că așa cum mădularele trupului 
uman, deși diferite și numeroase, formează un singur trup, 
tot așa noi toţi am fost botezaţi printr-un singur Duh într-
un singur trup (cf. 1Cor 12,12-13). Deci, în Biserică există o 
varietate, o diversitate de îndatoriri și de funcţiuni; nu există 
o uniformitate plată, ci bogăţia darurilor pe care le împarte 
Duhul Sfânt. Însă există comuniunea și unitatea: toţi sunt 
în relaţie unii cu alţii și toţi colaborează să formeze un unic 
trup vital, profund legat cu Cristos. Să ne amintim bine 
aceasta: a fi parte din Biserică înseamnă a fi uniţi cu Cristos 
și a primi de la El viaţa divină care ne face să trăim ca niște 
creștini, înseamnă a rămâne uniţi cu Papa și cu Episcopii, 
care sunt instrumente de unitate și de comuniune, și 
înseamnă și a învăţa să depășim personalisme și dezbinări, 
să ne înţelegem mai mult, să armonizăm diversităţile și 
bogăţiile fiecăruia; într-un cuvânt, să-l iubim mai mult pe 
Dumnezeu și persoanele care sunt lângă noi, în familie, în 
parohie, în asociaţii. [...]

(Audienţa generală, miercuri, 19 iunie) 

Dosar

cu Sfântul Părinte

Despre credință
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Biserica, Popor al lui Dumnezeu

Astăzi aș vrea să mă opresc pe scurt asupra unui alt 
termen cu care Conciliul Vatican II a definit Biserica, 

acela de „Popor al lui Dumnezeu”.

Ce înseamnă a fi „Popor al lui Dumnezeu”? Înainte 
de toate, înseamnă că Dumnezeu nu aparţine în mod 
propriu niciunui popor; pentru că El e cel care ne cheamă, 
ne convoacă, ne invită să facem parte din poporul Său, și 
această invitaţie este adresată tuturor, fără deosebire, pentru 
că milostivirea lui Dumnezeu „vrea mântuirea pentru toţi” 
(2Tim 2,4). Isus nu le spune apostolilor și nouă să formăm 
un grup exclusiv, un grup de elite. Isus spune: mergeţi și 
faceţi discipoli toate popoarele (cf. Mt 28,10). 

Cum se devine membru al acestui popor? Nu prin 
nașterea fizică, ci printr-o nouă naștere. În Evanghelie, Isus 
îi spune lui Nicodim că trebuie să ne naștem de sus, din apă 
și din Duh pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu (cf. 
In 3,3-5). Prin Botez, noi suntem introduși în acest popor, 
prin credinţa în Cristos, dar al lui Dumnezeu care trebuie 
să fie alimentat și făcut să crească în toată viaţa noastră. 
Să ne întrebăm: cum fac eu să crească credinţa pe care am 
primit-o la Botezul meu? 

Care este legea Poporului lui Dumnezeu? Este legea 
iubirii, iubire faţă de Dumnezeu și iubire faţă de aproapele, 
conform poruncii noi pe care ne-a lăsat-o Domnul (cf. In 
13,34). Însă o iubire care nu este sentimentalism steril sau 
ceva vag, ci care înseamnă a-l recunoaște pe Dumnezeu ca 
unic Stăpân al vieţii și, în același timp, a-l primi pe celălalt 
ca adevărat frate, depășind diviziuni, rivalităţi, neînţelegeri, 
egoisme; cele două lucruri merg împreună. Cât drum mai 
trebuie să parcurgem pentru a trăi în concret această nouă 
lege, aceea a Duhului Sfânt care acţionează în noi, aceea a 
carităţii, a iubirii! Trebuie să îi cerem Domnului să ne facă 
să înţelegem bine această lege a iubirii. 

Ce misiune are poporul lui Dumnezeu? Aceea de a 
duce în lume speranţa și mântuirea lui Dumnezeu: a fi semn 
al iubirii lui Dumnezeu care îi cheamă pe toţi la prietenia 
cu El; a fi drojdie care face să fermenteze tot aluatul, sare 
care dă gustul și care ferește de putrezire, a fi o lumină care 
luminează. În jurul nostru, e suficient să deschidem un ziar 
– am spus aceasta – vedem că prezenţa răului există, diavolul 
acţionează. Dar aș vrea să spun cu glas tare: Dumnezeu este 
mai puternic! Voi credeţi aceasta: că Dumnezeu este mai 
puternic? Să spunem împreună, să spunem aceasta toţi 
împreună: Dumnezeu este mai puternic! Și știţi de ce este 
mai puternic? Pentru că El este Domnul, unicul Domn. Și 
aș vrea să adaug că realitatea uneori întunecată, marcată de 
rău, poate să se schimbe, dacă noi cei dintâi ducem în ea 
lumina Evangheliei, mai ales cu viaţa noastră. Să facem ca 
viaţa noastră să fie o lumină a lui Cristos; împreună vom 
duce lumina Evangheliei la întreaga realitate.

Care este scopul acestui popor? Scopul este comuniunea 
deplină cu Domnul, familiaritatea cu Domnul, a intra în 
însăși viaţa sa divină, unde vom trăi bucuria iubirii sale fără 
măsură, o bucurie deplină.

(Audiența generală, miercuri, 12 iunie)

Domnul ne privește mereu cu milostivire

Luna iunie este în mod tradiţional dedicată preasfintei 
inimi a lui Isus, exprimare umană maximă a iubirii divine. 

De fapt, chiar vinerea trecută am celebrat solemnitatea 
Inimii lui Cristos și această sărbătoare imprimă caracterul 
întregii luni. Evlavia populară valorizează mult simbolurile, 
și inima lui Isus este simbolul prin excelenţă al milostivirii 
lui Dumnezeu; dar nu este un simbol imaginar, este un 
simbol real, ce reprezintă centrul, izvorul din care a ţâșnit 
mântuirea pentru întreaga omenire. 

În Evanghelii găsim diferite referinţe la inima lui Isus, 
de exemplu în textul în care însuși Cristos spune: „Veniţi la 
mine toţi cei osteniţi și împovăraţi și eu vă voi da odihnă. 
Luaţi asupra voastră jugul meu și învăţaţi de la mine, că 
sunt blând și smerit cu inima” (Mt 11,28-29). Apoi este 
fundamentală relatarea morţii lui Isus după Ioan. De fapt, 
acest evanghelist mărturisește ceea ce a văzut pe Calvar, 
adică faptul că un soldat, când Isus era deja mort, i-a 
străpuns coasta cu suliţa și din rana aceea au ieșit sânge 
și apă (cf. In 19,33-34). Ioan a recunoscut în acel semn, 
aparent întâmplător, împlinirea profeţiilor: din inima lui 
Isus, Miel jertfit pe cruce, izvorăște pentru toţi oamenii 
iertarea și viaţa. 

Însă milostivirea lui Isus nu este numai un sentiment, 
este o forţă care dă viaţă, care îl învie pe om! Ne spune 
asta și Evanghelia (de astăzi), în episodul cu văduva din 
Nain (cf. Lc 7,11-17). Isus, cu discipolii săi, ajunge chiar 
la Nain, un sat din Galileea, chiar în momentul în care se 
desfășoară o înmormântare: este dus la îngropare un tânăr, 
fiu unic al unei femei văduve. Privirea lui Isus se îndreaptă 
imediat spre mama care plânge. Spune evanghelistul Luca: 
„Când a văzut-o, Domnului i s-a făcut milă de ea” (v. 13). 
Această „milă” este iubirea lui Dumnezeu faţă de om, este 
milostivirea, adică atitudinea lui Dumnezeu în fața mizeriei 
umane, a lipsurilor noastre, a suferinţei, a angoasei noastre. 

Și care este rodul acestei iubiri, al acestei milostiviri? Este 
viaţa! Isus i-a spus văduvei din Nain: „Nu plânge!”, și apoi 
l-a strigat pe tânărul mort și l-a trezit ca dintr-un somn (cf. 
v. 13-15). Să ne gândim la asta, este frumos: milostivirea lui 
Dumnezeu dă omului viaţă, îl învie din moarte [...].

(Rugăciunea Îngerul Domnului, 9 iunie)
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Cu privire la credință, în constituția liturgică 
Sacrosanctum concilium (prescurtat SC) a Conciliului 

Vatican II, se vorbește despre legătura strânsă dintre 
credință și sacramente. Pe de o parte, se spune că 
sacramentele au nevoie de credință, aceasta fiind una din 
condițiile lui de posibilitate, iar pe de altă parte, credința 
se întărește, se maturizează prin celebrarea tainelor. Pentru 
ca sacramentele să poată spori credința participanților, 
ele trebuie să fie ușor de înțeles, să favorizeze participarea 
activă a credincioșilor și să fie împodobite cu „noblețea 
simplității”. Aceste trei caracteristici au fost sintetizate de 
părinții conciliari după cum urmează: „Deși liturgia sacră 
este în special cultul adus Maiestății divine, ea este și un 
izvor bogat de instruire pentru poporul creștin” (SC 33). 
Iar ceva mai departe se adaugă: „Celebrările să strălucească 
printr-o nobilă simplitate; să fie clare în scurtimea lor și 
fără repetiții inutile; să fie adaptate capacității de înțelegere 
a credincioșilor și, în general, să nu aibă nevoie de multe 
explicații” (SC 34). După aceste precizări practice, dar 
poate cam restrictive, părinții conciliari au precizat: „să 
se înfăptuiască în toate modurile o cateheză mai direct 
liturgică; și chiar în cadrul ceremoniilor vor fi prevăzute, 
dacă sunt necesare, scurte îndemnuri rostite de preot sau 
de celebrantul competent, cu formule fixe sau prin cuvinte 
echivalente, în momentele cele mai potrivite” (SC 35, 3). 

Comentând aceste caracteristici ale liturgiei, Papa 
Benedict al XVI-lea spunea: „în practica post-conciliară, 
caracterul de instruire a devenit aproape peste tot excesiv; 
acesta a transformat liturgia într-o lecție de școală. Faptul 
că vorba și vorbăria sunt două lucruri diferite, a trebuit să-l 
simțim deseori toți într-un mod destul de drastic. (...) Deși 
(Conciliul) a recomandat în mod explicit ca îndemnurile să 
fie scurte și pe cât posibil să se recurgă la formule fixe, cu 
toate acestea, a rupt un dig prin care s-au revărsat adevărate 
fluvii de cuvinte, la propriu” (Joseph Ratzinger, Opera 
omnia. Teologia della liturgia, volume XI, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, pp. 779-780).

Dar concluziile Papei Benedict dezvoltate în volumul de 
mai sus (pp. 769-787) nu cuprind decât parțial ceea ce s-a 
întâmplat în Biserica locală din România. E adevărat că Papa 
vorbește în lumina experienței lui ecleziale occidentale. 
La noi a rămas nerezolvată vechea problemă a formelor 
fără fond. S-a trecut la aplicarea reformei în liturgie cu 
o anumită reticență, uneori opunând rezistență tacită 
prin amânare, iar atunci când s-a făcut, s-a pus accentul 
pe formă, pe exprimare etc., și nu pe conținutul riturilor 
liturgice. Din anii 1970 și până astăzi, puține generații 
(comunități) au beneficiat de o cateheză liturgică adevărată. 
Dacă vreți să vă convingeți, întrebați lumea care vine la 
biserică ce apreciază mai mult: liturghia sau pelerinajele, 

instirea icoanelor și a moaștelor, devoțiunile față de sfinți? 
Celebrările sacramentelor au fost, și mai sunt încă, greu 
de înțeles nu atât din cauza limbii române defectuoase, a 
locului inadecvat pentru celebrare, cât mai ales din cauza 
lipsei unei susținute, continue formări liturgice și spirituale. 
Oare nu cumva parțiala golire a bisericilor din zilele noastre 
este determinată și de caracterul de neînțeles al riturilor 
celebrate în interiorul lor? Dacă semnele sacramentale, 
adică gesturile și cuvintele noastre nu favorizează epifania 
sacrului, atunci e clar că nu mai instruiesc, nu mai comunică, 
sunt de neînțeles, nu mai edifică omul în credință.

De această caracteristică a comprehensibilității se leagă 
o altă categorie liturgică a Conciliului Vatican II, și anume 
participarea. Avem de-a face aici cu o trecere de la teorie, 
de la înțelegere la practică. Constituția litugică spune: „este 
de datoria păstorilor să fie atenți ca, în acțiunea liturgică, 
nu numai să se respecte legile unei celebrări valide și licite, 
dar și credincioșii să participe la ea într-un mod conștient, 
activ și rodnic” (SC 11). Iar ceva mai jos se precizează: 
„Pentru a promova participarea activă, se va pune accent 
pe aclamațiile poporului, pe răspunsuri, cântarea psalmilor, 
antifone, cântece, precum și pe acțiunile, gesturile și 
atitudinile corporale. Se va respecta, de asemenea, la timpul 
cuvenit, tăcerea sacră” (SC 30). În lumina acestor precizări, 
participarea activă comportă două nivele: unul exterior și 
altul interior. Primul nivel poate să derapeze în activism – 
cineva spune că merge la biserică dacă are ceva de făcut: o 
lectură biblică, un psalm, o cântare sacră, la ministrat sau 

Receptarea simbolului credinței (V)

Conciliul Vatican II. Sacrosanctum Concilium

Sfântul Paul predică în Areopag - Rafael

Dosar
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barem colecta. Al doilea nivel, care este foarte important, 
fiindcă face trecerea de la acțiunile vizibile la semnificația 
invizibilă, încă nu este ceva obișnuit în bisericile noastre, 
cu excepțiile de rigoare. Dacă preotul se oprește câteva 
minute după Evanghelie, lumea spune că nu s-a pregătit la 
predică; dacă se oprește după Sfânta Împărtășanie, lumea 
zice că preotului i s-a făcut rău. Într-adevăr, lumea de 
astăzi nu mai apreciază tăcerea, îi lipsește acest exercițiu 
al interiorizării, al deschiderii în tăcere spre lumea divină 
și, într-un anumit fel, îi condiționează și pe preoți. Sub 
presiunea participanților grăbiți, tăcerea sacră n-a apucat 
să intre în biserici, iar acolo unde se află deja, parcă se 
reduce. Totuși, de vreme ce prin reculegere interioară, prin 
asumarea tăcerii sacre se manifestă și se hrănește substanțial 
credința participanților la celebrările religioase, de aceea ea 
trebuie introdusă dacă nu este deja prezentă. Am observat 
că Papa Benedict al XVI-lea a introdus celebrările tăcerii 
sacre chiar și în liturghiile pontificale transmise prin 
mijloacele de comunicare în masă, devenind o adevărată 
piatră de poticnire pentru comentatorii de televiziune și 
radio, fiindcă aceste mijloace de comunicare nu agreează 
tăcerea, fie ea și sacră. Într-o lume zgomotoasă, ca lumea 
în care trăim noi, credința poate deveni atractivă dacă e 
legată de tăcere. Oare credința superficială a credincioșilor 
noștri să fie legată de zgomotul din biserică și de cel din 
afara bisericii? Salut cu bucurie și transmit mai departe 
pe această cale inițiativa unor mănăstiri din Occident de 
a organiza în timpul verii festivaluri ale tăcerii, pentru că, 
într-adevăr, tăcerea în general, nu doar tăcerea sacră, poate 
deveni un loc de întâlnire cu divinul.

În fine, câteva cuvinte despre „nobila simplitate” a 
celebrărilor liturgice, care trebuie să fie nota comună a 
tuturor ceremoniilor liturgice, indiferent dacă acestea se 
propun într-o biserică mică de la țară sau într-o catedrală 
de oraș, impunătoare prin maiestatea construcției. 
Coordonatele acestei simplități liturgice au rădăcini 
adânci în viața lui Isus și a primelor comunități creștine 
care au căutat să refacă atmosfera din sala Cinei de Taină 
în locurile în care se adunau pentru a celebra Euharistia. 
După cum putem afla din mărturiile patristice, celebrările 
liturgice au preluat multe elemente sacre și simbolice 
aparținând patrimoniului religios al omenirii. Prin urmare, 
nobila simplitate nu înseamnă să se reducă cina euharistică 
la o cină obișnuită într-un restaurant sau acasă, în familie. 
Caracterul simplității se poate traduce și prin sacralitate 
calmă sau demnitate sfântă, ce trebuie să fie vizibile în 
celebrările religioase. 

Trecând acum într-un alt registru, și anume în ce 
măsură credința manifestată în liturgie se vede și în viața 
socială a credincioșilor, trebuie să ținem cont de mai multe 
elemente. Mai întâi, este adevărat că mediul religios în care 
trăiesc catolicii din România este dominat de liturgie. Totul 
se sfințește și se binecuvântează, de la lenjeria intimă până 
la somptuoasele sedii ale unor instituții bancare, politice 
etc. Aici se aud uneori critici că Biserica nu se implică sau 
se angajează prea puțin în viața socială a credincioșilor. 
Faptul că avem o Biserică rugătoare nu e rău deloc și 

trebuie promovat. Dar orice fel de exagerare e o exagerare. 
Nu putem reduce toată viața Bisericii la liturgie. Trebuie să 
fie mereu o trecere de la liturgie la social, ca și de la social 
la liturgie. De aceea, la Conciliul Vatican II s-a spus că, 
deși e „culmea spre care tinde acțiunea Bisericii și izvorul 
din care emană puterea ei”, liturgia nu epuizează toată 
acțiunea Bisericii, fiindcă înainte de a se apropia de liturgie, 
oamenii trebuie chemați la credință și la convertire (cf. SC 
9-10). În acest context, credința este cale spre mântuire și 
înseamnă cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat și a 
celui pe care el l-a trimis, adică pe Isus Cristos. Însă această 
cunoaștere nu trebuie să rămână doar la nivelul minții 
sau  la cel al percepției emoționale, estetico-liturgice; este 
necesar ca ea să se exprime prin alegeri fundamentale de 
viață individuală și comunitară (cf. SC 10).

Apoi, fiindcă omul e alcătuit din trup, suflet și spirit, locul 
în care se roagă are o anumită importanță. Neîndoielnic, în 
viața omului credincios, liturgia tinde să aibă o relevanță 
mai mare decât socialul, fiindcă liturgia este acțiune sacră 
prin excelență. Tocmai de aceea, liturgia este eficientă 
într-un mod, grad și titlu pe care nu le egalează nici o altă 
lucrare a Bisericii (cf. SC 7). Din acest punct de vedere, 
arta liturgică, înnoirile și adaptările în liturgie trebuie 
propuse cu multă grijă, căutând să nu se aducă atingere 
conținutului credinței. Toate celebrările liturgice, dar mai 
ales sacramentele presupun credința, o nutresc, o întăresc 
și o exprimă (cf. SC 59), de aceea se spune că sacramentele 
sunt sacramentele credinței.

Celebrările liturgice sunt liturgice nu atât dacă respectă 
rubricile, indicațiile, cât, mai ales, dacă deschid cerul și-l 
conduc pe om la Dumnezeu.

Pr. Prof. Wilhelm DANCĂ

Sacramentul hirotonirii - Nicolas Poussin



Actualitatea Creștină iulie 2013

Capacitatea de a se opune măgulirilor ideologice din 
timpul său, alegând în schimb căutarea adevărului 

și deschiderea faţă de descoperirea credinţei”: cu aceste 
cuvinte o descria Benedict al XVI-lea pe Dorothy Day, la 
cateheza audienţei generale din 13 februarie 2013. 

Cu siguranţă, Benedict al XVI-lea nu s-a referit în 
mod arbitrar la această personalitate feminină din timpul 
nostru, ci a ales să o aducă în atenţia credincioșilor chiar 
în Miercurea Cenușii din Anul Credinţei, cu intenţia 
de a ne îndemna ca, asemenea ei, să redescoperim și să 
trăim valorile creștine atât în viaţa personală, cât și în cea 
socială. De altfel, explică el însuși alegerea, spunând: „În 
autobiografia sa, Dorothy Day mărturisește deschis că a 
căzut în tentaţia de a rezolva totul prin intermediul politicii, 
aderând la propunerea marxistă: «Voiam să merg alături 
de manifestanţi, să ajung la închisoare, să-i influenţez pe 
ceilalţi și să las lumii propriul vis. Câtă ambiţie și câtă 
căutare de sine în toată această idee!». Într-un mediu atât de 
secularizat, era deosebit de anevoios drumul spre credinţă, 
dar oricum, chiar și în acest context, Harul a acţionat, 
după cum sublinia chiar ea, spunând: «Simţeam tot mai 
des nevoia de a merge la biserică, de a mă îngenunchea și 
de a-mi pleca capul în rugăciune. S-ar putea spune că era 
un instinct orb, căci nu eram conștientă de faptul că mă 
rugam. Dar mergeam la biserică și intram în atmosfera de 
rugăciune…»”.

Pentru  Dorothy Day, calea credinţei nu a fost un parcurs 
ușor și comod, ci unul lent și presărat cu obstacole. De 
copilă, a frecventat Biserica Episcopaliană (aripă americană 
a anglicanismului), pentru ca în anii succesivi, să se apropie 
de Biserica Catolică, atrasă fiind mai ales de atenţia Bisericii 
faţă de cei din urmă. Pentru o jurnalistă angajată în prima 
linie în favoarea celor din urmă, Dorothy Day a văzut în 
Biserica Catolică „biserica imigraţilor, biserica săracilor”, 
cum avea să mărturisească ea însăși.

În 1922, pe vremea când era reporter la Chicago și a 
găzduit în locuinţa ei trei tinere catolice care nu lipseau 
niciodată de la Sfânta Liturghie duminicală și din sărbătorile 
de poruncă, observând relaţia lor cu Dumnezeu, Dorothy 
Day avea să spună că un lucru îi devenise clar: faptul că 
„a-l venera pe Dumnezeu, a-l adora, a-i mulţumi și a-l 
implora… sunt actele cele mai nobile de care suntem 
capabili în această viaţă”.

O încercare în parcursul 
de credinţă a fost întâlnirea 
cu botanistul englez Forster 
Batterham. Dorothy avea 27 de 
ani și ar fi vrut să încoroneze 
legătura lor de iubire prin 
căsătorie, dar Batterham, anarhic 
declarat, era prea înverșunat 
împotriva căsătoriei și a religiei 
pentru a accepta o uniune 
sacramentală. Pe de altă parte, 
Dorothy nu reușea să înţeleagă cum de Batterham, care 
cerceta lumea plantelor, adică o parte a Creaţiei, nu reușea 
să perceapă prezenţa lui Dumnezeu în interiorul naturii. 

Așteptarea unui copil avea să aducă în viaţa lui Dorothy 
perspectiva unei adevărate minuni și a unui imens sentiment 
de gratitudine faţă de Dumnezeu care o binecuvântase  cu 
darul maternităţii, după ce cu ani în urmă, făcuse un avort 
voit care, nu numai că a expus-o riscului sterilităţii, dar 
i-a procurat în conștiinţă o rană ce nu avea să se închidă 
niciodată. 

Departe de a fi primită cu aceeași fericire, vestea că avea 
să devină tată nu l-a bucurat deloc pe Batterham, preocupat 
de sosirea propriului copil „într-o lume atât de violentă”, 
cum spunea el.

Pe 3 martie 1927, s-a născut Tamar Theresa Day, iar 
pentru mama ei, modul cel mai potrivit pentru a-i mulţumi 
lui Dumnezeu era botezul copilului în ritul Bisericii 
Catolice. „Nu vreau ca copilul meu să trebuiască să înfrunte 
ce-am înfruntat eu, ci doresc ca eu și fetiţa mea să credem 
în Dumnezeu, intrând să facem parte dintr-o Biserică în 
care să aflăm harul inestimabil al credinţei în Domnul și 
iubirea plină de compasiune a sfinţilor, de aceea am decis 
ca fetiţa să primească botezul catolic”. Această hotărâre avea 
să ducă la despărţirea definitivă de Batterham. În același 
an, pe 28 decembrie, Dorothy Day a făcut profesiunea de 
credinţă catolică.

Cu un profund simţ al responsabilităţii faţă de aproapele, 
a știut să împletească credinţa în Dumnezeu cu valori 
sociale profund înrădăcinate în conștiinţa ei, devenind un 
simbol al luptei pentru respectarea dreptului la muncă, la 
ajutor statal pentru șomeri, la primirea de indemnizaţii de 
către mame și copii, la locuinţă și asistenţă sanitară gratuită.  

Aflată în vizită în Statele Unite, Maica Tereza de Calcutta 
a dorit s-o întâlnească pe această înflăcărată luptătoare 
despre care Romano Guardini a spus: „Dorothy Day a 
făcut pentru Biserica din epoca sa ceea ce alţii au făcut în 
alte epoci: a chemat Biserica să revină la fidelitate faţă de 
rădăcinile sale”.

Anca MĂRTINAȘ GIuLIMoNDI

FIŞA UNUI OM DE CREDINŢĂ
NUME: DAY
PRENUME: DOROTHY
OCUPAŢIE: Jurnalistă americană, fondatoare a cotidianului 
Catholic Worker și activistă pentru drepturile omului care, 
devenind catolică practicantă, a atribuit propriei angajări 
sociale o autentică valoare creștină 
PERIOADA VIEŢII: 1897 - 1980

Dosar

Dorothy Day sau...

Pașii credinţei de la marxism la venerarea lui Dumnezeu

„
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Vladimir Ghika - Martor al credinței (11/14)

Pagina Ghika

Este oficial. Pe 31 august 2013, în Anul Credinței, 
la ROMEXPO București – Piața Presei Libere, la 

ora 11, va începe Sfânta Liturghie ce va marca ridicarea 
Monseniorului Vladimir Ghika la cinstea altarelor. Va 
fi  acolo însuși Prefectul Congregației pentru Cauzele 
Sfinților, Cardinalul Angelo Amato, care, în calitate de 
delegat al Papei Francisc, va da citire Decretului Pontifical 
prin care Vladimir Ghika va fi proclamat Fericit. 

Nu vă fie teamă, nu este o greșeală! Am reprodus 
intenționat primul paragraf din episodul trecut al serialului 
nostru despre Monseniorul Ghika! Marea sărbătoare se 
apropie tot mai mult. O sărbătoare care va fi mare pentru 
că evenimentul este în sine primul de acest fel în istoria 
Arhidiecezei noastre, iar ca importanță poate fi comparat 
doar cu vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea 
din 1999, cum spunea părintele Fabian Măriuţ în numărul 
trecut al acestei revistei. O sărbătoare care se va demonstra 
mare și datorită participării numeroase la celebrare, 
participare care se vede deja în numărul celor care au vrut 
să își pună deja în programul de vară acest eveniment, prin 
înscrierea care s-a început în parohii.

Dacă până acum am tot vorbit în foiletonul acesta 
despre cum Vladimir Ghika este martor al credinţei 
catolice, apostolice, în comuniune cu succesorul lui Petru, 
poate nu ar fi rău să ne aplecăm și asupra modului în care 
această mărturie a lui ne privește pe fiecare dintre noi. Este 
adevărat că fiecare își pregătește veșnicia prin mărturia pe 
care o dă în viaţa aceasta, adică mărturia lui l-a pregătit pe 
el personal pentru eternitatea fericită, dar nu numai pe el.

În primul rând, putem spune că dacă nu erau persoane 
ca Monseniorul Vladimir Ghika, Biserica noastră ar fi 
arătat astăzi altfel. Este de ajuns să aruncăm o privire la 
situaţia Bisericii Catolice din acele locuri unde statul 
comunist a reușit să creeze o biserică naţională catolică. Cea 
mai cunoscută este cea din China unde există o Biserică 
Catolică agreată de statul comunist, supusă acestuia, și o 
alta neagreată, în catacombe, care a menţinut comuniunea 
cu Scaunul Apostolic al Papei în ciuda persecuţiei. Dacă 
nu ar fi fost în România mărturisitori ca Vladimir Ghika, 
care să își dea și viaţa pentru comuniunea cu Vicarul lui 
Cristos, atunci este foarte probabil ca și noi să ne fi aflat 

acum într-o biserică catolică română 
supusă partidului de guvernământ, 
pentru că acesta era planul sovietic care 
se aplica la București în anii ‘50.

Un alt aspect al mărturiei lui Vladimir 
Ghika care este important pentru 
noi astăzi este „fermitatea catolică”. 
Monseniorul nu a ezitat nici o clipă să 
se declare catolic, chiar și atunci când 
i-ar fi fost mult mai comod și util să nu 
facă acest lucru. În tot ceea ce făcea se 

vedea mărturia credinţei în virtutea alegerii continue a 
preferinţelor lui Dumnezeu. În ceea ce îl privește, ca și în 
cazul episcopilor greco-catolici, ar fi fost de ajuns să renunţe 
la catolicitatea sa și ar fi intrat în grațiile guvernanţilor. În 
schimb, atât în România „roșie”, ca și în cartierul „roșu” de 
la periferia Parisului cu 25 de ani mai înainte, se prezintă 
mereu ca preot catolic convins că are ceva de dat și acelor 
persoane. Mai exact, era convins că trebuie să poarte pe 
Cineva acelor persoane, pe unicul Mântuitor care lucrează 
încă în Biserica al cărei ministru era Vladimir Ghika.

Mărturia lui Vladimir Ghika ne privește și pe noi, mai 
ales pentru „deschiderea catolică” de care dă dovadă. Nu 
este același lucru cu sincretismul sau relativismul care 
sunt atât de populare în zilele noastre, așa cum erau o 
tentaţie și pe timpul Monseniorului. Pentru a evita aceste 
pericole, părintele Vladimir apela mereu la Suma teologică 
a Sfântului Toma studiată la Roma cu urmașii marelui 
„doctor angelicus” – dominicanii. Deschiderea catolică a 
mărturiei lui Vladimir Ghika se vede în capacitatea de a 
accepta pe toţi chiar dacă nu le este împărtășită credinţa, 
seninătatea mărturiei  propriei credinţe fiind următorul 
pas spre proclamarea adevărului despre om, așa cum este 
iubit și salvat de Dumnezeu.

Ne pregătim să sărbătorim ridicarea la cinstea altarelor 
a venerabilului Vladimir Ghika. Va fi o sărbătoare pentru 
că, datorită lui și celor ca el, suntem catolicii de astăzi, care 
se bucură de comuniunea cu Sfântul Părinte Papa, garantul 
unei credinţe fidele învăţăturii Mântuitorului. Vom 
sărbători evenimentul cu convingerea că nu îl privește 
doar pe Monseniorul sau doar pe noi, ci va fi o manifestare 
publică a credinţei noastre care îl poartă în societatea 
noastră pe Isus Cristos, așa cum a făcut-o Vladimir 
Ghika odinioară. Și dacă este așa, atunci să nu ezităm să 
ne deschidem pentru cei de lângă noi, care împărtășesc, 
poate, o altă credinţă, nu în sensul relativismului, dar 
acţionând mereu ca membri ai unei Biserici vii datorită 
prezenţei dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt.

Postulatura cauzei de beatificare și canonizare a lui 
Vladimir Ghika, preot martir
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Evocarea unui Ierusalim în sărbătoare, spre care se 
îndreaptă de pretutindeni alaiuri de oameni ce se 

veselesc și bogăţii nenumărate venite din cele patru 
colţuri ale lumii, ne-ar putea lăsa impresia unui moment 
de fericire prin care trece poporul lui Israel. În realitate, 
aceste cuvinte sunt rostite de către profetul Isaia într-un 
moment de descurajare generală, provocată de către aceia 
care, în Babilon, și-au pierdut speranţa că Dumnezeul 
părinţilor mai poate face ceva pentru cei aflaţi în exil: Să-şi 
arate Domnul slava, ca să vă vedem bucuria (66,5). Mesajul 
profetului anunţă că, în curând, se vor revărsa asupra 
Ierusalimului bucuria și pacea asemenea unor torenţi, 
iar Domnul îi va mângâia pe toţi asemenea unei mame. 
Or, fragmentul evanghelic de astăzi ni-i arată pe ucenicii 
trimiși de Isus Cristos care, aseamenea unor puhoaie, se 
răspândesc pretutindeni pentru a duce mesajul milostivirii 
divine, acel mesaj aducător de pace. Ei sunt trimiși să ducă 
tuturor oamenilor evanghelia păcii. În centrul acestui anunţ 
se află, după spusele sfântului Paul din lectura a doua, 
vestirea crucii: departe de mine gândul să mă laud cu altceva, 
decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care 
lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume... Pacea 
şi îndurarea să coboare peste toţi cei care urmează această 
regulă, ca şi asupra adevăratului Israel al lui Dumnezeu. 
Mai mult, apostolul și-a însușit și se conformează atât de 
mult cu acest mesaj, încât ajunge să spună că el poartă în 

trupul său semnele suferinţelor lui Cristos (Gal 6,17). Prin 
urmare, dată fiind importanţa mesajului, nu este de mirare 
că Isus, în momentul în care îi trimite pe cei 72 de ucenici 
(la cele 72 de neamuri cunoscute de Sfânta Scriptură – 
Gen 10), le oferă o serie de învăţături asupra modului lor 
de comportament pe timpul misiunii: Nu luaţi cu voi nici 
bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe 
drum. În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei 
case!»  Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o 
doriţi va coborî asupra lui… Când veţi intra într-o localitate 
şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, vindecaţi 
bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia 
lui Dumnezeu este aproape de voi!»

Făcând abstracţie de detaliile care privesc o anumită 
epocă sau un cadru socio-cultural, acest discurs al lui Isus 
este destinat Bisericii din toate timpurile și fiecăruia dintre 
creștini pentru a-i face să fie conștienți de importanţa, dar 
și de sensul responsabilităţii lor misionare. 

Munca de vestire evanghelică este imensă. Cândva, 
preocuparea era aceea de a duce Evanghelia până la 
marginile pământului. Astăzi, preocuparea este aceea de a 
redescoperi drumul către cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu 
și nici pe Cristos. Acest drum este la fel de anevoios ca și cel 
ce duce la marginile pământului. El presupune o convertire 
interioară care ne cere să ne îndreptăm către ceilalţi nu 
pentru a-i condamna, ci pentru a le revela, prin cuvintele 
și prin viaţa noastră, milostivirea lui Dumnezeu, pacea 
și bucuria întâlnirii cu El. În acest demers, creștinul nu 
trebuie să urmărească succesul ideilor sale, ci trebuie să-l 
lase pe Dumnezeu să-și împlinească lucrarea sa.

Sfânta Scriptură

Duminica a XIV-a (C) 
Is 66, 10-14; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

- comentariu la lecturile duminicale - 
Cuvântul Domnului
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Sfânta Scriptură

Sfântul Evanghelist Luca este singurul care ne relatează 
parabola bunului samaritean. El o prezintă ca pe un 

răspuns dat de Isus întrebării unui învăţător al Legii: 
Cine este aproapele meu? În felul acesta, parabola devine 
o învăţătură referitoare la dragostea frăţească. Dar ne-am 
putea întreba dacă acesta ar fi unicul sens dat parabolei de 
către Isus, știind că punctul culminant al ei stă în aceea că 
bietul om care a căzut victimă bandiţilor,  este salvat de către 
un samaritean atunci când preotul și levitul au trecut pe 
lângă suferinţa lui fără să schiţeze măcar un gest binevoitor.

Dacă interpretăm parabola în sensul iubirii frăţeşti, fără a 
ţine cont de întreaga activitate a lui Cristos, devine imposibil 
să nu citești în ea o critică morală a preoţilor și a leviţilor. 
Aceștia ar fi criticaţi pentru că nu se sinchisesc de un om, fie el 
suferind, dacă nu aparţine castei lor, în timp ce samariteanul 
dă dovadă de multă milostivire atunci când se apleacă asupra 
celui rănit fără ca, în prealabil, să-l interogheze asupra 
apartenenţei sale religioase, etnice etc., ci pentru simplul 
motiv că este un om căzut în nenorocire. Prin urmare, 
ucenicul lui Cristos ar trebui să se comporte nu ca preotul 
sau levitul din parabolă, ci ca samariteanul: să considere pe 
fiecare om căzut în nenorocire ca fiind aproapele său, fără a 
face distincţie de castă, de rasă ori de religie. 

O astfel de învăţătură este cât se poate de valabilă și mereu 
actuală. Cu toate acestea, situată în contextul activităţii 
Mântuitorului, parabola capătă un plus de semnificaţie. Ea 

are în vedere persoana însăși a lui Isus. El opune activitatea 
sa aceleia a preoţilor din Vechiul Testament. Omul căzut 
încă de la începuturi în mâna „tâlharilor”, mai precis, 
omul căzut sub stăpânirea principelui acestei lumi din 
cauza păcatului său, nu a putut fi salvat de către vechea 
preoţie. Isus este cel care îl salvează. Isus se identifică cu 
samariteanul (poate în mod ironic, știind că evreii i-au dat 
acest titlu ca să-l insulte – In 8,48; cfr. Lc 17,16) pentru a se 
deosebi de preoţii vechiului legământ (cfr. Ps 110,4 și Ev 7). 
Cu alte cuvinte, ceea ce preoţia levitică nu a putut să aducă 
oamenilor, a adus Isus Cristos.

Înţeleasă în acest fel, parabola bunului samaritean 
constituie, împreună cu cea a viticultorilor ucigași (Mt 
21,33-46 și par.) și cu cea Păstorului cel bun (In 10) o trilogie 
care cuprinde cele trei mari instituţii ale vechiului legământ: 
nici preoţia levitică, nici vechii profeţi (simbolizaţi prin 
servitorii trimiși să aducă roadele viei) și nici regalitatea 
(simbolizată prin păstorii năimiţi, plătiţi) nu l-au putut salva 
pe om. Singurul Mântuitor este Isus Cristos, Samariteanul 
cel bun, Păstorul cel bun, Fiul Stăpânului viei (Fap 4,10-
12). El este Mântuitorul nu doar al unui popor, ci al lumii 
întregi (In 4,42). Numai în felul acesta El a devenit modelul 
perfect de iubire, cel care ne-a învăţat să recunoaștem în 
fiecare om, oricare i-ar fi originea, clasa socială, religia… 
pe aproapele nostru.

Pr. Tarciziu ȘERbAN

Duminica a XV-a (C)
Dt 30,10-14; Col 1,15-20; Lc 10,25-37

Episcopul Hippolyte-Louis Agosto

S-a născut în localitatea italiană San-Bartolomeo, Dieceza Aebenga, la 29 Iunie 1838.
A intrat în Noviciatul Central din Roma al Congregaţiei Pasioniştilor, în luna martie 1854, 

depunând voturile călugărești la 30 martie1855, luând totodată numele de „Fratele Hippolyte” 
al Sfântului Alois. A fost sfinţit preot la Viterbo, la 21 septembrie 1861, funcţionând apoi ca 
profesor de filosofie la Seminarul Pasionist. În anul 1867, a fost trimis ca misionar în Orient, 
activând la București, Brăila și Rusciuk (în prezent Ruse).

La 27 aprilie 1883, după numirea Episcopului Ignazio Paoli ca Arhiepiscop de București, 
pr. Hippolyte-Louis Agosto a fost numit Episcop de Nicopolis ad Hystrum, cu reședinţa la 
Rusciuk (Ruse), în Bulgaria.

Episcopul Agosto venea des în România, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la 12 aprilie 
1885, când a luat parte la sfinţirea pietrei de temelie a bisericii din Turnu-Severin.

Moare la 3 decembrie 1893, la Belene - Bulgaria, unde se deplasase pentru a încerca să 
oprească o revoltă împotriva parohului locului.

Dr. Dănuţ DoboȘ

File de istorie
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Recenzie

Trăim într-o epocă de revoluţii, dar problema e de 
știut ce fel de revoluţie vom adopta.” 

La această frază s-a deschis prima oară cartea 
propusă azi spre lectură. Era începutul capitolului 
intitulat „Baraba și cei doi tâlhari”, din seria de portrete  
Personajele pătimirii, de Venerabilul Mons. Fulton 
Sheen. Împreună cu alte patru cărţi de același autor (Cele 
şapte cuvinte ale lui Cristos, Cele şapte cuvinte ale lui Isus 
şi ale Mariei, Crucea se adresează cuiva și Victoria asupra 
păcatului), aceste portrete au fost strânse în volum și 
oferite cititorilor români de către Editura Sapientia, în 
traducerea părintelui Emanuel Imbrea.

În peisajul literaturii religioase de la noi, Arhiepiscopul 
american Fulton Sheen este un nume mai puţin familiar. 
Născut cu 5 ani înainte de intrarea în secolul XX și trecut 
la Domnul în 1979, Fulton Sheen a fost martor la tot 
ceea ce a însemnat acest secol care a revoluţionat în mod 
radical viaţa pe pământ. A cunoscut cele două războaie 
mondiale, răspândirea marxismului și ascensiunea 
comunismului, Războiul Rece, curentele de contestare a 
ordinii sociale tradiţionale, ca, de pildă, mișcarea hippy, 
dar și evenimente cruciale din viaţa Bisericii, cum ar 
fi Conciliul Vatican II și alegerea Papei Ioan Paul al 
II-lea. Excelent comunicator, a asistat la descoperirea 
radioului (avea 15 ani când la New York s-a făcut prima 
transmisiune experimentală) și a televiziunii și a știut să 
le folosească pe amândouă din plin pentru răspândirea 
mesajului creștin. Emisiunile sale (The Catholic Hour 
– prin radio – și Life Is Worth Living, prin televiziune) 
au fost transmise în direct decenii la rând, cu audienţe 
între 4 și 30 de milioane de persoane, câștigându-i 
autorului lor calificativul de „primul teleevanghelizator 
din lume” și două premii Emmy. Teolog erudit (Doctor 
în teologie la Angelicum, în Roma) și autor prolific (a 
publicat peste 70 de cărţi), Fulton Sheen a fost totodată 
și iniţiatorul unui program internaţional non-profit 
de slujire religioasă prin intermediul înregistrărilor 
pe casete audio, numit Ministr-O-Media. În cei zece 
ani cât a funcţionat, programul a expediat un milion 
de casete în lumea întreagă, și producea un venit de 
15.000 de dolari pe săptămână, bani care erau apoi 
donaţi activităţilor misionare. Într-adevăr, așa cum dau 
mărturie persoanele care i-au fost apropiate, cea mai 
mare bucurie pentru Fulton Sheen a fost să îi poată ajuta 
pe săraci, un lucru pe care l-a făcut în mod constant ca 
preot, episcop și secretar al Congregaţiei De propaganda 

fide. În 2002, Dieceza de Peoria, SUA, a deschis cauza de 
beatificare a Arhiepiscopului Sheen, iar în 2012, Papa 
Benedict al XVI-lea l-a declarat Venerabil.

Revenind la volumul menţionat în titlu, acesta 
atinge și explică, prin intermediul dialogului constant 
cu textul biblic, tema definitorie pentru întreaga 
operă a lui Sheen: trăirea mesajului evanghelic în faţa 
provocărilor cotidiene. Profund inserat în contextul său 
social, economic și politic, folosind un limbaj simplu 
și apropiat, Sheen a știut să atingă inimi și să formeze 
atitudini, cu blândeţe, umor și fermitate, în contextul 
atât de bulversat și bulversant al secolului pe care l-a 
traversat. Iar soluţia pe care a oferit-o – cu realism, și 
cum am putea să rămânem miraţi? – este Crucea. „Dacă 
Cristos, Capul nostru, a avut cinci răni, noi, ceilalţi, 
soldaţii săi, în ziua marii revederi, atunci când va veni 
să-i judece pe cei vii și pe cei morţi, va trebui să fim gata 
să-i arătăm rănile pentru cauza numelui Său. Fiecăruia 
ne va spune: «Arată-mi mâinile și coasta ta!». Nefericiţi 
sunt aceia dintre noi care coboară de pe Calvar cu 
mâinile albe și fără răni!”.

Privind lucrurile din acest unghi, fraza citată la 
început capătă o turnură nouă. „Trăim într-o epocă de 
revoluţii, dar problema e de știut ce fel de revoluţie vom 
adopta”. Sunt cuvinte puternice, care dau de gândit. Nu 
oferă neapărat un răspuns, dar ne pun pe calea care duce 
la răspuns. Mai mult, autorul e generos, oferă și o busolă, 
atunci când se întreabă asupra naturii libertăţii, pe care 
toţi o caută în revoluţii: este libertatea lipsă totală de 
îngrădire ori colaborare cu scopul pentru care am fost 
creaţi?... „Singura și adevărata libertate care este în lume 
– conchide autorul – este libertatea de a fi sfânt.” Astfel, 
când ne întrebăm ce revoluţie să adoptăm, alegerea cade 
pe revoluţia sfinţeniei, care trece neapărat prin Cruce.

Liana GEHL

Din înălţimea crucii

•Mons. J. Fulton Sheen, Din înălțimea crucii
•Editura Sapientia, Iași 2011, 344 pag.

„

Mons. J.Fulton Sheen
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Sfântul lunii

În mod admirabil, cu pietate și umilință, mama i-a 
spus aceste cuvinte, după despărțirea de fiul ei: «Dacă 

nu ar trebui să fii un bun creștin, aș spune: Întoarce-te 
acasă! Dar acum știu că Domnul te vrea în slujba lui. Cu 
toată durerea pe care mi-o produce despărțirea de tine, 
îți spun cu resemnare: Fii binecuvântat, copilul meu, și 
să devii un sfânt». Virtuțile primite în sânul familiei și 
exemplul părinților sunt încă un mod privilegiat pentru 
înflorirea vocațiilor” (P. PAUL DAHER, Charbel, un 
homme ivre de Dieu, Monastère S. Maron d’Annaya, Jbail 
Liban, 1965, p. 63).

Sharbel Makhluf s-a născut în satul Biqa’Kafra, în Liban, 
în anul 1828. Rămas orfan de tată la vârsta de 3 ani, a trecut 
sub tutela unchiului patern. Deja la 14 ani, se retrăgea ca să 
se roage ore întregi într-o grotă din apropierea satului, loc 
care astăzi se numește „Grota Sfântului”. 

Deși simţea chemarea la viaţa consacrată, nu a putut să 
îmbrățișeze acest mod de viață înainte de vârsta de 23 de 
ani, din cauza opoziţiei unchiului său. Abia în 1851 a intrat 
ca novice în mănăstirea din Annaya a Ordinului Maronit 
Libanez. A renunțat la numele de botez, Iosif, și a ales 
numele Sharbel, martir antiohian din epoca lui Traian.

După primul an de noviciat, pentru al doilea an de studii, 
a fost transferat de la Annaya la mănăstirea din Maifuq. La 
1 noiembrie 1853, a depus voturile solemne, iar apoi a fost 
trimis la colegiul din Kfifan, unde studia și Ni’matallah 
Kassab, a cărui cauză de beatificare este în curs.

În 1859, a fost hirotonit preot și trimis înapoi la mănăstirea 
din Annaya, unde a rămas timp de 15 ani. La cererea lui, a 
obţinut permisiunea de a se face eremit într-o sihăstrie din 
apropiere de Annaya, situată la 1400 m deasupra nivelului 
mării, unde și-a impus mortificaţiile cele mai dure.

La 16 decembrie 1898, în timp ce celebra Sfânta 
Liturghie în ritul siro-maronit, în momentul ridicării 
ostiei consacrate și a potirului cu vin, recitând frumoasa 
rugăciune euharistică, a fost lovit de apoplexie. A fost dus 
în camera lui, unde a stat opt zile în suferinţă și agonie. La 
24 decembrie, a părăsit această lume.

La câteva luni după moartea lui, s-au observat fenomene 
extraordinare la mormântul său. Acesta a fost deschis și 
trupul a fost găsit neatins. A fost pus într-un alt sicriu și 
depus într-o capelă special pregătită. Pentru că din trupul 
său ieșea o sudoare roșiatică, hainele erau schimbate de 
două ori pe săptămână. 

În 1927, după ce a fost iniţiat procesul de beatificare, 
sicriul a fost pus din nou în pământ. În 1950, în luna 
februarie, călugării și credincioșii au văzut că din zidul 
mormântului picura un lichid vâscos. Pesupunând că era 
vorba despre o infiltrare de apă, a fost redeschis mormântul 
în faţa întregii comunităţi monastice. Sicriul era neatins, 
trupul era încă moale și păstra temperatura trupurilor vii. 
Superiorul a șters sudoarea roșiatică de pe fața fericitului 
Sharbel și chipul a rămas imprimat pe pânză.

În același an 1950, în luna aprilie, autorităţile religioase 
superioare, împreună cu o comisie formată din trei medici 
renumiți, au redeschis sicriul și au stabilit că lichidul emanat 
din trup era la fel cu cel analizat în 1899 și 1927. În acest 
timp, afară, mulţimea implora, prin rugăciuni, vindecarea 
infirmilor aduși de rude și de credincioși. Și, într-adevăr, 
cu acea ocazie au avut loc multe vindecări. Din mai multe 
părți se auzeau strigăte: „Minune! Minune!” Printre cei 
prezenți care cereau haruri, erau și necatolici, și necreștini.

La 5 decembrie 1965, Papa Paul al VI-lea l-a beatificat în 
prezența Părinților Conciliari care participau la Conciliul 
Ecumenic Vatican II. A fost canonizat la 9 octombrie 
1977, iar în anul 2003, a fost introdus în calendarul roman 
general.

La Annaya, în Liban, la 24 decembrie, se comemorează 
moartea Sfântului Sharbel (Joseph) Makhluf, a cărui 
memorie este sărbătorită la 24 iulie.

Cristina ȘoICAN
Traducere și adaptare după www.santiebeati.it

Sfântul Sharbel Makhluf

- comemorat la 24 iulie -
(1828-1898)

„
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Biserica Catolică în lume

BISERICA CATOLICĂ
în

AZERBAIDJAN si TADJIKISTAN,

Părintele Daniel Pravda nu s-ar fi aşteptat niciodată să 
primească, în capela sa improvizată, o vizită papală! 

Mai ales că această capelă deservea o parohie foarte mică, 
de circa 150 de credincioşi – singurii catolici într-o ţară de 
peste 9 milioane de locuitori – undeva la graniţa dintre 
Europa şi Asia. 

Azerbaidjan
Papa Ioan Paul al II-lea a venit ca sol de pace în această ţară 

în 2002, la scurt timp după ce făcuse o călătorie apostolică 
în statul învecinat, Armenia, cu care Azerbaidjanul se 
afla în conflict din cauza regiunii Nagorno-Karabah. 

Vizita Papei a avut atât de 
mult succes, încât, după 
aceasta, catolicii au încetat 
să mai fie priviţi ca o sectă, 
iar președintele ţării i-a 
oferit Papei un teren – în 
schimbul bisericii confiscate 
și distruse de comuniști în 
1931 – pentru construirea 

unui nou lăcaș de cult. Papa Ioan Paul al II-lea a finanţat 
proiectul cu fonduri obţinute din vânzarea cărţilor sale, 
precum și cu donaţii primite în acest scop, astfel încât 
noua biserică, dedicată Neprihănitei Zămisliri, a putut fi 
sfinţită în 2007, la 70 de ani de la venirea comunismului la 
putere în această fostă republică a Uniunii Sovietice.

Date generale
În structura site-ului www.catholichierarchy.com, 

Azerbaidjanul este situat la un loc cu ţările europene. 
După alte clasificări, în schimb, el ar face parte dintre 
ţările Asiei Centrale, alături de Tadjikistan, Uzbekistan 

etc. Ţara, al cărei nume 
se trage de la vechii 
persani și înseamnă 
„Păstrătorii focului”, 
ocupă un teritoriu 
cam cât o treime din 
România, cu un relief 
asemănător (munte, 
mare, câmpie) și o 
mare varietate de zone 

climatice (9 dintre cele 11 tipuri de climat recunoscute 
pe glob sunt prezente aici!). Peste jumătate din populaţia 
ţării locuiește în mediul urban; 91% sunt azeri, iar 
restul provin din popoarele învecinate. Având o istorie 
străveche ca parte a imperiilor care s-au perindat prin 
Asia Centrală, Azerbaidjanul și-a declarat pentru prima 
oară independenţa în 1918, dar a fost apoi repede înghiţit 

de colosul sovietic. În 1991, la un loc cu celalate republici 
sovietice din zonă, și-a recăpătat independenţa, punând 
bazele unui stat secular moderat, unde drepturile omului 
sunt recunoscute prin constituţie, dar nu întotdeauna, 
și prin politica internă de zi cu zi (funcţionează încă 
cenzura presei; recunoașterea altor culte decât islamismul 
majoritar, mai ales a celor neoprotestante, este de multe 
ori îngreunată etc.). Pe lângă musulmani (96% din 
populaţie, dar practicanţi doar în proporţie de 10-20%), 
mai trăiesc în Azerbaidjan creștini (în cea mai mare parte 
ruși ortodocși și armeni), evrei, hinduși și zoroastrieni 
(religia majoritară a ţării în Antichitate și care și azi se 
bucură de un mare respect). Limba oficială a ţării este 
azera, de origine turcică; pe lângă aceasta, se mai vorbesc 
în ţară alte 13 limbi native.  

Creștinismul în Azerbaidjan
Primul evanghelizator al Azerbaidjanului a fost 

Apostolul Bartolomeu, martirizat aici în sec. I d.C., pe 
când se întorcea din India. Munca lui a fost continuată 
de Sfântul Elizeu, ucenic al Apostolului Iuda Tadeu. De-a 
lungul celor 12 veacuri care au urmat, creștinii azeri au avut 
diferite orientări religioase concretizate într-o varietate de 
rituri: ortodox, armean, molokan, albanian-udi etc.

Cultul catolic de rit latin a sosit aici la începutul secolului  
al XIV-lea, odată cu misionarii franciscani, dominicani 
și mai apoi iezuiţi care, în drumul lor spre Extremul 
Orient, au întemeiat numeroase mănăstiri și lăcașe de 
cult. Acestea au supravieţuit, în ciuda presiunilor de tot 
felul, până în 1836 când, în urma anexării ţării de către 
Imperiul Ţarist, cultul catolic armean a fost „comasat” cu 
cel armean. Însă tot ca urmare a anexării, Azerbaidjanul a 
devenit o ţintă populară pentru locuitorii altor regiuni și 
catolicismul a revenit prin imigranţii de origine poloneză, 
ucraineană, germană etc. Ba chiar, în 1850, a luat fiinţă și 
o comunitate catolică de rit caldeu, compusă din imgranţii 
asirieni veniţi de la sud. În 1917, exista în capitala ţării, 
Baku, o comunitate de 
2.500 catolici, cu o 
frumoasă biserică în 
stil neogotic, construită 
în 1907, și dedicată 
Neprihănitei Zămisliri. 
În timpul prigoanei 
antireligioase din vremea 
lui Stalin, biserica a fost 
dărâmată, iar parohul 
Stepan Demiurov, care 
continuase să slujească pe ascuns, a fost arestat și executat 
câţiva ani mai târziu.

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în 
Azerbaidjan

Biserica Neprihănita Zămislire (1916), Baku, 
Azerbaidjan

Munți în Azerbaidjan
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Biserica Catolică în lume

Revigorarea comunităţii catolice (compusă dintr-o 
unică parohie, în Baku) a început în 1992, când o mână 
de credincioși a scris la Vatican pentru a cere un preot. 

Părintele Ezhi Pilys, primul 
preot, sosit în 1997, a găsit aici 
persoane în vârstă care așteptau 
de 60 de ani să primească 
sacramentul Mirului! Procesul 
de recunoaștere oficială a 
comunităţii a durat mai bine de 
doi ani, pentru că se considera că 
nu există catolici în Azerbaidjan. 
Astăzi, comunitatea, al cărei 
număr de membri a crescut 
de la 150, în 1997, la 500, în 
2010, este îngrijită de salezieni 
(5 preoţi și 2 călugări), care au 
organizat parohia, o școală, o 
cantină a săracilor, precum și 
Caritas-ul local. 

Tot aici lucrează și 5 călugăriţe 
din ordinul Misionarelor Carităţii, al Maicii Tereza de 
Calcutta. Prezenţa lor în Azerbaidjan, începând cu anul 
2006, se datorează unei promisiuni pe care Fericita Tereza 
de Calcutta a făcut-o în ajunul Crăciunului 1988, în faţa 

unei iesle improvizate dintr-un spital din Moscova, când 
i-a făgăduit lui Isus că va deschide câte o casă în fiecare 
dintre cele 15 republici care alcătuiau Uniunea Sovietică.

Tadjikistan
Fidelă acestei promisiuni, Maica Tereza a deschis, la 

începutul anilor 1990, o casă și în Tadjikistan. Decizia a 
fost provindenţială, deoarece Misionarele Carităţii au fost 
factorul care a meţinut laolaltă firava comunitate catolică 
rămasă aici după declararea independenţei în 1991 și 
cumplitul război civil care i-a urmat, soldat cu un exod 
de peste un milion de locuitori, până la acordul de pace 
din 1997. 

Date generale
Aproape de două ori mai mare decât Azerbaidjanul, 

dar cu o populaţie de numai 7,3 milioane de locuitori, 
Tadjikistanul este un stat tânăr, desprins în 1991 din fosta 
Uniune Sovietică. Relieful este mai mult muntos, fără 
ieșire la mare, iar climatul este continental arid. Poporul 

tadjik, de origine indoeuropeană, se află aici din timpuri 
străvechi. După ce a cunoscut zoroastrismul și mai apoi 
creștinismul, religia majoritară a acestei ţări a devenit 
islamismul sunni (98%). Ortodocșii de etnie rusă sunt a 
doua comunitate religioasă ca mărime din Tadjikistan, cu 
230.000 de membri. În ordinea mărimii, ortodocșii sunt 
urmaţi de comunitatea luterană germană, cu circa 8.600 
de membri. Catolicii, de rit latin, provin dintre deportaţii 
germani aduși aici de Stalin; înainte de anii 1990, 
formau comunităţi cu sute și mii de membri, dar izolate 
de Biserica-mamă într-atât, încât localnicii le numeau 
„Biserica nemţească”. 

Biserica catolică în Tadjikistan

La 29 septembrie 1997, 
Papa Ioan Paul al II-lea a 
constituit mica rămășiţă 
a catolicilor tadjici într-o 
misiune sui iuris cu trei 
parohii, reunind circa 300 
de credincioși. Activitatea 
pastorală este încredinţată 
misionarilor verbiţi (5 preoţi 
călugări) și unui număr 
de 4 călugăriţe. Această 
comunitate atât de mică și de tânără, departe de a se 
victimiza contemplând rănile trecutului, se concentrează 
în jurul sacramentelor și se manifestă prin promovarea 
programelor pentru tineret, 
a schimburilor interculturale 
și a activităţilor de (re)
catehizare. Și, deși sunt la 
scară foarte redusă – la Ziua 
Mondială a Tineretului ţinută 
în învecinatul Kazahstan 
au participat, de exemplu, 4 
tineri, iar exerciţiile spirituale 
ignaţiene au reunit un grup 
de 9 persoane, spune site-
ul oficial al Bisericii Catolice din Tadjikistan – fiecare 
om, fiecare eveniment este preţuit, celebrat și primit cu 
recunoștinţa celui care știe să aprecieze un bob de muștar.

Liana GEHL

Noua biserică Neprihănita Zămislire, 
Baku, Azerbaidjan

Biserica Neprihănita Zămislire (interior)

Parohia Sf. Tereza, Tadjikistan

Tineri și copii din parohia Sf. Iosif, 
Dușanbe, Tadjikistan

Exerciții spirituale pentru tineri, parohia 
Sf. Tereza, Tadjikistan
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Universul familiei

Pe retina ochilor ni s-a impregnat 
chipul preotului Vladimir 

Ghika, cu reverenda sa lungă cu 
mâneci largi, cu buzunare mari, 
încăpătoare, în care purta dulciuri 
pentru copii. Sub reverendă 
se ascundea haina dărniciei, a 
carităţii. Era haina sa de toate zilele, 
dar și haina sa de duminică. Îl 
ajuta să aibă cuprindere. O putem 
deduce dintr-un gând: „Scriptura 
nu ne spune că Dumnezeu ne 
adăpostește sub haina sa, sub cortul 
său, sub umbra sfântă a mâinii Sale, 
ci sub Aripile Sale”. Alura serafică 
a venerabilului preot provine din 
continua deschidere a braţelor spre 
a-i cuprinde pe cei sărmani, pe cei 
în nevoi materiale, în boală, și mai 
ales în nevoi spirituale. În această 
deschidere a primit energia de a 
lupta pentru întemeierea primului 
spital - pe atunci patronat de 
Biserică - Sfântul Vincenţiu de Paul 
(actualmente C.I. Parhon).  

Acum, când mai este foarte 
puțin până la ridicarea sa la cinstea 
altarelor, la data de 31 august 2013, 
am vrea să preluăm din această 
energie cu care a contagiat de-a 
lungul vieţii atâtea persoane, pe 
care le-a îndrumat la Cristos. 
Am vrea ca această energie să 
se transmită fiecărui om de 
bunăvoinţă, fiecărui credincios, fiecărei familii, fiecărei 
parohii, întregii dieceze, în drumul către evenimentul care 
va marca începutul de mileniu al Bisericii noastre locale. În 
faţă se află o vară caldă, atât prin razele soarelui, cât, mai 
ales, prin febra pregătirilor pentru acest ceas de celebrare. 
Arhidieceza de București se îmbracă în haină de sărbătoare 
pentru a aduce cinste primului său Fericit. 

Cum o fi haina de sărbătoare? Ne propunem să aflăm 
răspunsul tot în gândurile lui Vladimir Ghika: „Cea mai 
potrivită cale de a-i sărbători pe sfinţi: aceea de a le semăna. 
De ce n-am încerca să trăim ca ei, fie și numai o zi, de ziua 
lor?”.

A fi asemenea sfinţilor este idealul care i-a animat viaţa 
de prinţ, preot și martir. Și poate e grăitor că în broșura 
Gânduri pentru fiecare zi, în data de 31 august e scris: „Pentru 
a începe să-l întrezărim pe Dumnezeu, trebuie să ne fi 
pierdut deja pe noi din vedere”. Odată cu trecerea timpului, 
cu înaintarea în ani, pas cu pas, Vladimir Ghika se pierde 
pe sine din vedere. Cu înţelepciune spunea: „Străduiește-

te în așa fel încât, ajuns la o vârstă 
memorabilă, această vârstă să aibă 
și ea ceva memorabil în ea”. Despre 
care vârstă vorbea? Poate despre 
cea a anilor, dar, desigur, mai ales, 
de cea a harului. Cum oare să nu 
fi răsunat în inima sa de păstor, 
de slujitor al Bisericii, îndemnul 
apostolului Paul de a înainta către 
„starea omului desăvârșit, la măsura 
vârstei plinătăţii lui Cristos”?

Viziunea sa teocentrică l-a 
purtat, clipă de clipă, la acea golire 
de sine surprinsă într-o cugetare 
care evocă temniţa de la Jilava: 
„cine se despoaie de sine pentru 
ceilalţi, se îmbracă cu Cristos”. 
Așadar,  haina de sărbătoare nu-i 
nicidecum o ţinută de gală, ci o 
lăuntrică înveșmântare cu Cristos. 
La maturizare, la vârsta desăvârșită, 
se ajunge printr-o permanentă 
lepădare de sine… și printr-o 
continuă abandonare în mâinile 
acelei puteri care vine de la Cristos. 
Acolo, la Jilava, în frig și umezeală, 
unii deţinuţi l-au îmbrăcat la 
propriu, deoarece oasele sale nu 
puteau suferi regimul de detenţie, 
iar el, la rândul său, i-a îmbrăcat 
cu puterea mărturiei sale, care 
izvora din următoarea convingere: 
„eu nu sunt mort, n-aș accepta 
niciodată moartea. El trăiește în 

mine și mă face să-i văd privirea. Nu mă voi lăsa niciodată 
să fiu despărţit de El”. Această legătură temeinică, de 
nezdruncinat, indisolubilă cu Cristos era temelia vieţii sale.

Însă, cred, marea provocare a venerabilul Ghika o găsim 
în invitaţia de a trăi măcar o zi asemenea sfinţilor. La prima 
vedere, pare a fi ceva minimal. O zi, și-atât. Dar cine se 
cufundă o zi în sfinţenie va mai reuși oare să trăiască fără 
dorinţa de a atinge încă o dată acest pisc înalt al vieţii? 

Anul Credinţei, care ne ancorează în învăţăturile 
Conciliului Vatican al II-lea și ale Catehismului Bisericii 
Catolice, ne oferă ocazia de a medita în profunzime asupra 
vocaţiei la sfinţenie. „Să ne dorim sfinţenia, nu pentru a 
ne plăcea nouă înșine, ci pentru a-i plăcea lui Dumnezeu” 
e un alt gând al venerabilului. Într-o lume individualistă, 
autoreferenţială, centrată pe ego, sfinţenia ne oferă unica 
șansă de a îmbrăca haina de sărbătoare.

Pr. Fabian MĂRIuȚ

Să îmbrăcăm haina de sărbătoare!

„Cine se despoaie de sine pentru ceilalți, 
se îmbracă cu Cristos”

- Vladimir Ghika -
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Universul familiei

Cuvintele din Porta Fidei ne însoţesc în Anul Credinţei. 
De ele se legă și mărturia pe care v-o propun ca medic 

și ca apărătoare a vieţii.

„La ce bun?” e întrebarea unui neonatolog după ce 
micuța Maria Elisabeta a venit la viaţă și la ceva mai mult 
de jumătate de oră după naștere, a murit. Răspunsul, cred 
eu, se află în mărturia Valentinei, mama fetiței.

„Totul a fost minunat de când am aflat că sunt însărcinată 
și până în momentul primei ecografii, la 10 săptămâni și 
șase zile. Atunci a început marea încercare! Am aflat că voi 
avea un copil cu anencefalie. Fără nici o șansă de a se naște 
sănătos. O evidenţă medicală neîndoielnică. Tot atunci mi 
s-a spus că-i mare lucru că am făcut la timp descoperirea și 
că puteam recurge la avort. Am izbucnit în plâns, iar soțul, 
văzându-mi suferinţa, a început să spună: «Vezi ce îți dă 
Dumnezeu, să nu cumva să te rogi!». Dacă prin rugăciune 
ni se arată voinţa lui Dumnezeu, atitudinea soţului era 
un nu clar spus acestei voinţe, care pentru mine, de când 
m-am convertit, era mereu o voinţă de bine. Da, trăiesc din 
certitudinea că Dumnezeu e Tată iubitor.

Totuși, o îndoială mă însoţea și mă îndrepta către 
pruncucidere. Atunci m-am decis să vorbesc cu sora mea 
care, după ce m-a ascultat cu atenție, mi-a zis: «Până deunăzi 
nu-l cunoșteai pe Dumnezeu și nu ai omorât niciodată un 
copil. Acum, că îl cunoști, cum ai putea face așa ceva? Mergi 
la preot». Eram într-un fel supărată pe ea, mi se părea că 
nu voia să mă înțeleagă, dar i-am ascultat sfatul. Părintele 
mi-a spus: «Uite, Valentina, aici, pe pământ, suntem niște 
purtători și dacă Domnul a îngăduit așa ceva, înseamnă că 
are un plan cu tine. Nu ne rugăm noi oare în Tatăl nostru 
prin cuvintele Facă-se voia Ta?» Ca printr-o străfulgerare, 
am început să înțeleg că Domnul vrea să merg până la 
capăt. Nu eram însă pe deplin convinsă! Atunci, părintele 
mi-a spus: «Bine, Valentina, acum îţi recomand să vorbești 
și cu un alt doctor».

Așa am ajuns la doamna Dunca Maria. Povestindu-i 
ce mi se întâmplă, a început să mă încurajeze și să-mi 
spună că și fata ei a trecut prin multe încercări cu copiii 
și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. În final, i-am zis că, 
dacă Dumnezeu a făcut atâtea minuni pentru alţii, poate va 
face și pentru mine. Și de nu va fi așa și-mi va lua copilul la 
El, măcar se va face voia sa și nu a mea. Am decis să merg 
până la capăt, indiferent cum va fi. M-am întors la părintele 
și l-am rugat să mă sprijine cu rugăciunea sa. Din acel 
moment, ziua de Joi, o zi de adoraţie euharistică în parohia 
Regina Sfântului Rozariu din Popești, a devenit cu totul 
specială. Era ziua în care primeam sprijin de la toţi. Când 
spun toți, mă refer la sora mea, la doctoriţă, la părintele, 
la domnul doctor Isopescu, care mi-a făcut cezariană, și la 
cei uniţi în chip tainic, ca adoratori, cu mine în rugăciune. 

În lunile până la naștere, colegii de serviciu, șefii, chiar și unii 
prieteni îmi reproșau cum pot să fac așa ceva, cu alte cuvinte, 
«Ești nebună!». Ba chiar mi-a spus un șef: «Mai crede omul în 
Dumnezeu, dar nici chiar așa!» I-am răspuns că Dumnezeu 
poate face minuni și, oricum ar fi, tot Domnul știe mai bine 
care este binele mai mare și mă va ajuta să merg mai departe.  
Nu am încetat să mă rog ca Dumnezeu să-mi întregească 
copilul și să fie sănătos. Înţelegeam tot mai bine că nu cunosc 
căile Domnului, deși nu pricepeam sensul încercării. Dar 
Domnul nu m-a lăsat și m-a întărit pe timpul sarcinii, ba 
mai mult, i-am întărit prin credință pe soțul meu și pe cei 
din familie, care tot nu erau întru totul de acord cu mine. 
Mă provocau să mă gândesc ce se va întâmpla dacă copilașul 
va fi cu handicap? Nu neg că și mie mi-au trecut prin minte 
aceste gânduri… Le-am răspuns și mi-am răspuns astfel 
«Dacă băiețelului meu de 5 ani, Cătălin, i s-ar întâmpla 
ceva, oare nu l-aș mai iubi, nu l-aș mai crește?» Tăceau și 
mă aprobau.

Pe 17.04.2013, am mers la maternitate pentru naștere 
prin cezariană. Îi aveam alături pe soţ, pe doamna doctor, 
pe sora mea și pe părintele. Am optat pentru anestezie 
parțială din dorința de a o vedea măcar pentru o secundă 
pe Maria-Elisabeta. M-am rugat ca totul să se termine cu 
bine. Micuța și fragila Maria Elisabeta s-a născut vie și i-am 
văzut chipul. O surpriză și o bucurie enorme. Apoi, a trăit 
cu de la sine putere trei sferturi de oră. O viaţă care începe în 
clipa zămislirii și care, într-un fel, recapitulează totul în trei 
sferturi de oră. În acest timp, părintele Fabian a botezat-o, 
nașă fiindu-i doamna doctor Maria Dunca. Mi-au povestit 
că atunci când a fost turnată apa sfințită pe trupușorul său, 
a tresărit puternic. În ea s-a văzut fiorul vieţii pământești și 
totodată al celei veșnice, la care avea să treacă peste câteva 
minute.

Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat putere 
să merg până la capăt. Au fost luni minunate în care am 
sperat și m-am rugat tot timpul. Mulţi mi-au fost alături 
în rugăciune. Cei care mi-au fost alături la naștere și multe 
alte persoane cărora le mulţumesc din inimă. Micuța Maria 
Elisabeta s-a născut slăbită, dar Domnul a întărit-o prin 
botez. Acum, de-acolo din cer, un îngeraș veghează asupra 
familiei noastre. 

Minunea a constat în atâta rugăciune și că i-am văzut 
chipul copilei mele. Apoi, harurile nevăzute le știe doar 
Domnul. Am înţeles că viaţa este un bine nepreţuit, un dar 
divin și că a lua viața unui prunc, a nu-i da șansa să se nască 
nu-i nicidecum o soluţie, ci o crimă”.

Valentina ne arată că pacea în suflet se împlinește atunci 
când vieții nu i se răspunde cu jumătăți de măsură, ci i se 
răspunde fără teamă cu DA!

A consemnat Maria DuNCA

Dă viaţă!
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Micul Prinț

Într-o zi, un tată s-a întors de la muncă târziu, obosit 
și nervos ca de obicei. Fiul lui de șapte ani îl aștepta la 

intrare. De cum a intrat în casă, 
acesta i-a spus:

Fiul: Tată, pot să te întreb ceva?
Tatăl: Sigur! Despre ce e vorba?
Fiul: Tată, câți bani câştigi tu 

într-o oră?
Tatăl: Ce întrebare-i asta? Nu 

sunt lucruri care te privesc pe tine!
Fiul: Voiam doar să ştiu. Te rog, spune-mi cât câştigi  

într-o oră!
Tatăl: Chiar vrei să ştii? Ei, bine, află că într-o oră câştig 

20 de dolari.
Fiul: Oh!, a exclamă fiul plecându-şi capul îngrijorat. 

Tată, ai putea să-mi împrumuți 9 dolari, te rog?

Plin de furie, tatăl răbufni: 
Singurul motiv pentru care m-ai 
întrebat era doar ca să-mi ceri 
bani, să-ți cumperi vreo jucărie 
prostească sau alte lucruri fără 
importanță? Treci în camera ta 
şi bagă-te în pat! Nu înțeleg de ce 
eşti atât de egoist!? Eu muncesc 

din greu în fiecare zi şi n-am timp pentru astfel de copilării!

Copilul plecă în liniște 
în camera lui și închise ușa. 
Tatăl se așeză și se enervă 
și mai tare, amintindu-și 
de întrebarea fiului său. 
Cum a avut curaj să pună 
asemenea întrebare doar 
ca să ceară bani?

După un timp, însă, 
tatăl se liniști și începu să se gândească la cele întâmplate. 
Poate fiul său chiar avea nevoie de cei 9 dolari; și apoi, el 
nici nu-i cerea des bani. S-a ridicat și s-a îndreptat către 
camera copilului.

Tatăl: Ai adormit?
Fiul: Nu, tată! Sunt 

încă treaz.
Tatăl: Mă gândeam 

că poate am fost un pic 
cam dur cu tine ceva 
mai devreme. Am avut 
o zi istovitoare şi mi-

am descărcat nervii pe tine. Uite, ai aici cei 9 dolari pe care 
mi i-ai cerut.

Băiețelul s-a ridicat, radiind de bucurie: Oh, tată, îți 
mulțumesc!

Apoi, de sub pernă a scos câteva bancnote mototolite. 
Văzând că fiul său avea deja bani, tatăl s-a înfuriat din nou. 
Băiatul însă a început să-și numere liniștit banii.

Tatăl: De ce aveai nevoie de alți bani, dacă ai deja?
Fiul: Pentru că nu aveam 

suficienți; dar acum am! Tată, 
am 20 de dolari! Aş putea 
să cumpăr o oră din timpul 
tău? Te rog, mâine vino mai 
devreme! Mi-ar plăcea să 
stăm împreună la masă!

Tatăl a rămas împietrit. 
Dezarmat și plin de emoție, 
și-a îmbrățișat copilul.

Aceasta este doar o poveste care vrea să ne amintească că în 
viață sunt lucruri importante pe care, fără să ne dăm seama, 
le neglijăm. Nu realizăm că timpul zboară pe lângă noi și 
că noi suntem foarte puțin alături de persoanele importante 
din viața noastră, alături de persoanele dragi nouă.

Dacă mâine nu am mai fi, firma pentru care lucrăm ne-
ar înlocui imediat cu altcineva, cu o persoană capabilă să 
muncească. Dar familiei, celor dragi, prietenilor le-ar fi 
mereu dor de noi, ne-ar simți mereu lipsa; pentru ei am fi 
de neînlocuit.

Poate că este timpul să începem să așezăm lucrurile din 
viața noastră în ordinea importanței lor!

Cristina ȘoICAN
Traducere și adaptare după www.qumran2.net

Poveste (mai ales) pentru părinți
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Suflet tânăr

Pe parcursul vieții, suntem marcați de câteva etape 
esențiale prin care ne este dat să trecem. Prima este 

copilăria, când emanăm inocență, când lucrurile ni se 
descoperă și ne familiarizăm cu lumea în care am ajuns. 
Urmează adolescența. Suntem tineri, plini de viață, de 
entuziasm. Nimic nu pare a avea limite, ne punem sufletul 
în fiecare lucru pe care îl facem, sperăm să putem muta chiar 
și munții din loc. Suntem nehotărâți, visăm, ne îndoim, 
creștem, ne formăm. În tot acest timp, alegem, de fapt, 
bazele și principiile după care se va ghida adultul din noi. 
Maturi fiind, învățăm să rămânem statornici în sentimente, 
în decizii, în credință. Învățăm să ne alegem prietenii cu 
care vom împărți totul, dar, mai ales, persoana alături de 
care vom trăi totul. Persoana cu care ne vom întemeia o 
familie și alături de care vom îmbătrâni.

„Festivalul Tinerilor și al Familiilor”, desfășurat la 
Oratoriul Leonardo Murialdo, din Popești-Leordeni, a avut 
ca scop conștientizarea acestor etape, în Anul Credinței. 
Copii, tineri, adulți și persoane în vârstă s-au adunat 
sâmbătă, 15 iunie, pentru a-și petrece ziua împreună. 

Momentul a început cu celebrarea Sfintei Liturghii, în 
curtea Oratoriului, în aer liber. Atunci, Pr. Daniel Bulai 
ne-a amintit că din Taina Sfintei Liturghii mereu vom lua 
putere pentru a continua drumul credinței noastre, iar Pr. 
Fabian Mariuț, la predică, a spus: „Tineri, sperăm să ne 
dăruiți o parte din tot entuziasmul de care vă faceți capabili 
și, în același timp, să primiți o parte din toată statornicia pe 
care noi, adulții, am căpătat-o, în timp”.

Deși vremea nu părea prielnică, după terminarea 
Sfintei Liturghii, încheiată cu un moment de adorație în 
fața Preasfântului Sacrament, soarele nu a mai rezistat să 
se ascundă după nori și a luminat cu razele sale, din plin, 
întreaga perioadă a întâlnirii noastre!

Ca  la „un adevărat festival” și moment de voie bună, 
am avut parte de cântecele mai multor coruri, de scenete, 
de bancuri și de dansuri, de hore și de multă bucurie! 
Prezentatorii au avut grijă să pregătească intrarea fiecărui 
grup și au făcut ca cele 13 momente să alcătuiască unul singur, 
au dat o continuitate, făcând o legătură între toate acestea.

Ne-am bucurat și de vizita Episcopului Auxiliar, 
Preasfințitul Cornel Damian, care a trecut să ne salute și 
să ne împărtășească gânduri asupra cărora să medităm, 

reamintindu-ne importanța zilei de 31 august, zi în care va 
avea loc Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika.

Acest festival a fost șansa fiecăruia de a se regăsi, de a-și 
găsi bucuria în celălalt și de a împărtăși celorlalți propria 
fericire, animați fiind de aceeași credință ce nu încetează a 
ne uni.

Roxana MARIN

Festivalul tinerilor și al familiilor 
în Anul credinței Gândul meu pentru TINERI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

Privind atât din interior cât şi din exterior, se poate 
observa că țara noastră este o ţară bogată în credinţă, o ţară 
în care spiritualitatea şi cultura s-au îmbinat şi se împletesc 
armonios. Aici, Occidentul şi Orientul şi-au dat întâlnire 
în orice timp. Dacă marile oraşe ne-au lăsat ca moştenire 
amprente ale credinței, satele noastre sunt încărcate de 
valori spirituale şi nu fără sens, poetul şi filozoful, Lucian 
Blaga, a spus: „Veşnicia s-a născut la sat”. România, care 
prin poziția ei geografică, este un spațiu de întâlnire între 
multe popoare, culturi şi tradiţii religioase, a fost numită de 
Fericitul Părinte Ioan Paul al II-lea, când a vizitat-o, între 
7 şi 9 mai 1999: „Grădina Maicii Domnului”. Plecând de 
la acest „tablou” în care ne-am născut, concret, ne punem 
întrebarea: ce este credința? Definițiile sunt sărace pentru 
a exprima răspunsul aşteptat, însă experiența interioară 
a sufletului, în comuniune cu Dumnezeu, poate dezvălui 
anumite secrete...

Credința este darul lui Dumnezeu. Nu noi am inventat-o! 
Nu noi am descoperit-o! Nu noi suntem stăpâni pe ea! 
Credința vine de la Dumnezeu. Să privim, cu atenție, la 
trei martori ai credinței! Mai întâi, să ne îndreptăm atenția 
spre Venerabilul Slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghika, 
preot martir, care va fi ridicat la cinstea altarelor pe 31 
august 2013! De ce oare Mons. Vladimir Ghika, la vârsta 
de 80 de ani a mai fost condamnat de sistemul totalitar la 
ani de închisoare? Răspunsul este acesta: Pentru că deținea 
o forță a credinței care îi înspăimânta pe cei care erau la 
putere. Apoi, de ce oare Episcopul Anton Durcovici, pe 
când era în București a fost arestat de comuniști, a fost 
aruncat în închisorile ucigașe ale vremii și a murit martir, 
în urma atâtor suferințe? Răspunsul este acesta: Pentru că 
avea o credință, dar al lui Dumnezeu, ce nu mergea „în 
acord” cu planurile trecătoare ale omului. În final, de ce 
oare Părintele Clemente Gatti, parohul Bisericii Italiene 
din București, a fost schingiuit, i-a fost smulsă limba în 
închisorile comuniste și a murit ca martir? Răspunsul este 
acesta: pentru că forța credinței lui era mult mai puternică 
decât logica „crezului” celor ce conduceau țara. Credința 
este prețuită numai de cel care o primește ca dar gratuit 
din partea lui Dumnezeu!

Pr. Daniel buLAI
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Social

După 10 luni de experiență concretă a unor pedagogi și 
specialiști în educație, susținuți de Asociația  P.A.V.E.L., 

asociație ce oferă servicii sociale integrate copiilor și 
tinerilor în spital, vă putem oferi o pagină de internet 
dedicată educației copiilor și tinerilor spitalizați în secția 
de oncopediatrie a Institutului Oncologic București 
„Alexandru Treistoreanu” și în secțiile de pediatrie și 
hematologie ale Institutului Clinic Fundeni.

Această pagină de internet oferă repere despre ce se face 
în mod concret pentru educația formală și informală a 
copiilor și a tinerilor spitalizați, definiția conceptului „școală 
de spital”, informații despre dreptul la educație și imagini 
din timpul activităților educative care s-au desfășurat. 

În viitorul apropiat, site-ul va putea oferi și alte experiențe 
și preocupări referitoare la educarea și formarea copiilor și 
a tinerilor bolnavi cronic din țara noastră și din lume.

Acest proiect-pilot în domeniul educației permanente, 
care se intitulează Şi noi vrem să învățăm, a fost lansat în 
toamna anului trecut și este destinat copiilor și tinerilor 
spitalizați din cauza a diferite forme de cancer, boli ale 

sângelui sau anemii grave. Proiectul a fost elaborat pentru 
a iniția o alternativă educativă concretă pentru copiii, 
adolescenții și tinerii bolnavi care sunt constrânși să 
întrerupă procesul educativ și să ofere sesiuni educative 
după un curriculum adaptat pentru fiecare elev în perioada 
de spitalizare, în funcție de nivelul de școlarizare și 
capacitatea fizică a fiecăruia. 

Asociația își propune ca acest proiect să devină un 
exemplu concret de bune practici în domeniul educației 
pentru elevii spitalizați de mai multe ori pe an și pentru 
un timp mai îndelungat, lucru ce duce la întreruperea 
procesului educațional în care erau cuprinși.

Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile 
pe site-ul http://www.scoala-de-spital.ro sau pe pagina de 
facebook: Scoala.de.Spital

Mihai bENCHEA
Coordonator proiect Școala de Spital, membru al 

comitetului HOPE - Hospital Organization
of Pedagogues in Europe

ŞCOALA DE SPITAL

Știm cât de importat este pentru părinți și pentru studente 
să găsească un loc potrivit pentru a locui în timpul 

facultății.

Centrul Cultural Timona oferă cazare pentru studente 
(garsonieră de trei locuri), în sediul Centrului Cultural 
(zona Piața Unirii - Mitropolie). Studentele vor găsi aici nu 
numai o locuință cu demipensiune (mic dejun, gustare și 
cină), ci și un centru formativ care le va oferi – pe lângă 
cunoștințele dobândite la facultate – programe care să le 
ajute să-și însușească abilităţi culturale, profesionale și 
umane, care le vor fi de folos întotdeauna.

Timona are mai multe proiecte, atât pentru studente, cât 
și pentru eleve. Unul dintre acestea este înființarea unui 
campus universitar la sediul Centrului Cultural Timona. 
Este un ţel măreț, care va deveni realitate în anul 2015. Până 
atunci, ca pregătire, Timona a început cu un proiect-pilot, 
oferind din septembrie 2012, cazare  unor studente.

O mărturie este întotdeauna mai convingătoare, de 
aceea Mihaela Pitica, studentă la biologie, care locuiește la 
Timona din octombrie 2012, și-a împărtășit impresiile:

„Am aflat de această posibilitate de cazare întâmplător, 
prin intermediul unei rude îndepărtate care locuiește în 
București. A văzut și știind că sunt în căutarea unui loc de 
cazare pe timpul facultăţii, mi-a dat numărul de telefon.

Pot spune că acest loc este cu totul diferit de căminele 
studențești din campusuri, pentru că aici nu te simţi 
niciodată singur. Toată lumea este zâmbitoare, prietenoasă 
și oricând dispusă să te ajute. Deși ești departe de casă, 
dorul este atenuat de atmosfera familiară de aici.

Despre momentele sau experiențele petrecute în Timona 
sunt multe de povestit, însă voi aminti doar două seminarii 
(seminarul hotelier si seminarul despre viaţa spirituală) la 
care am participat și astfel, am avut ocazia să vizitez două 
orașe minunate: Roma și Viena.

Tuturor studentelor care caută un loc liniștit, în care să 
se simtă ca acasă, le-aș recomanda să vină la Timona pe 
perioada studiilor universitare”.

Mai multe informații puteţi găsi consultând pagina de 
internet: www.centrul-timona.ro (cazare pentru studente).

Timona - un altfel de cămin studenţesc
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La dorința Arhiepiscopului Ioan Robu, de aproape doi 
ani, în Catedrala Sfântul Iosif a fost deschisă o Capelă 

pentru adorație euharistică continuă, capela fiind deschisă 
zilnic, de luni până duminică, între orele 7.30 - 19.30. 
Pentru a oferi informații despre adorația euharistică și 
pentru a asigura o prezență în fața Preasfântului Sacrament 
a fost creat site-ul www.adorație.ro.

Pe site-ul adoratie.ro sunt disponibile anunțuri și 
informații, texte pentru meditație și se oferă posibilitatea 
înscrierii la adorația euharistică din capela din Catedrala 
Sfântul Iosif.

Cei care doresc, se pot opri în capelă în rugăciune 
simplă, în tăcere, meditând un text din Sfânta Scriptură 
sau pur și simplu lăsându-se priviți de Isus prezent cu 
adevărat în Preasfântul Sacrament.

Pentru a asigura o prezență continuă în fața 
Sfântului Sacrament, cei care au timp sunt rugați 
să-și anunțe participarea, înscriindu-se pe lista din 
capelă sau luând contact cu organizatorii pe adresa 
de e-mail: adoratie@gmail.com.

În luna iulie, se fac înscrieri pentru admiterea în 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității 

din București, astfel:

•10-18 iulie — pentru ciclul de Licență (3 ani) – 
specializarea Teologie Romano - Catolică Asistență 
Socială. La cerere, această calificare poate fi echivalată cu 
cea de asistent social. Este în curs de aprobare și o nouă 
specializare: Studii religioase.

•5-13 iulie — pentru programele de Master (2 ani), cu 
specializările Asistența socială a Bisericii și Comunicare 
biblică și eclezială.

Studiul teologiei este o punte de legătură dintre 
credință și știință. Cursurile deosebit de variate, tratând 
inclusiv teme interdisciplinare, oferă studenților o mai 
bună înțelegere a credinței creștine și a rolului Bisericii 
în lumea de azi. Specializările facultății pun accentul pe 
științele sociale, stabilind astfel un dialog între teologie 
și viață.

Mai multe informații se pot obține:
- de pe site-ul Facultății www.ftcub.ro sau
- de la Secretariat - tel. 021 314 86 10.

Admitere la Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

Un nou site: ADORATIE.RO
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Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia din 
Năvodari oferă posibilitate de cazare pe perioada 

sezonului estival și nu numai.

Mansarda casei parohiale, amenajată pentru oaspeţi, 
dispune de 9 camere: trei camere cu 2 paturi, trei camere 
cu 3 paturi și trei camere cu 4 paturi. Fiecare cameră are 
baie și televizor.

La demisol, este amenajat un spaţiu pentru navigarea 
pe internet, o bucătărie și o sală de mese de circa 100 mp, 
oaspeţii putând să-și pregătească singuri masa. 

Accesul la camerele de la mansardã este separat de 
restul casei parohiale. În curte există și un teren de joacã, 
ce poate fi folosit pentru diferite activităţi cu grupuri de 
copii și de tineri .

Distanţa până la mare este de 1,8 Km, iar până la 
staţiunea Mamaia, de 8 km.

Preţul pentru cazare este de 40 RON pe zi de persoanã.  

Programul Sfintelor Liturghii:
- duminica și în sărbătorile de poruncă: ora 9,00 (în 

perioada sezonului estival) și ora 18.00.
- în cursul săptămânii: ora 18.00

Pentru cazare și alte informaţii: 
tel: 0241-762607; 0721-770020. 
E-mail: pr_solomon@yahoo.com

LA MARE
Constanţa (Sf. Anton de Padova)
- de luni până sâmbătă: orele 8.00 și 18.00
- duminica: orele 9.00, 10.30, 12.00 și 18.00

Constanţa (Sf. Pius din Pietrelcina)
- luni, marţi, joi, vineri, sâmbătă: ora 18.00
- miercuri: ora 8.00
- duminica: orele 10.00 și 18.00, în limba română;

ora 12.00 în limba engleză

Techirghiol
- duminica: ora 14.30 (în lunile iulie și august)

Năvodari
- luni, marţi, miercuri, vineri, sâmbătă: ora 18.00
- joi: ora 8.00
- duminica și în sărbătorile de poruncă: ora 9,00 (în

perioada sezonului estival) și ora 18.00. 

Mangalia
- luni, marţi, joi și vineri: ora 18.00
- miercuri și sâmbătă: ora 8.00
- duminica: orele 10.30 și 18.00

LA MUNTE
Sinaia
- de luni până sâmbătă: ora 18.00
- duminica: orele 11.00 și 18.00

Predeal
- de luni până sâmbătă: ora 18.00
- duminica: ora 11.30

Azuga
- marţi: ora 16.00
- duminica: ora 9.30
- prima vineri și prima sâmbătă din lună: ora 16.00

Programul Sfintelor Liturghii în parohiile de la mare și de la munte

Vacanța mare la mare

Pelerinaj carmelitan pentru 
Anul credinței

Sâmbătă, 13 iulie, va avea loc 
al VIII-lea Pelerinaj carmelitan 
Regina mărturisitorilor pentru Anul 
credinței 2013. 

Pelerinii se vor aduna la Balotești, 
la monumentul eroilor căzuți, iar 
plecarea spre Mănăstirea fraţilor 

carmelitani de la Ciofliceni (str. Ciofliceni 54, jud. Ilfov) va 
fi la ora 11. 

La mănăstire, unde este  venerată icoana Maicii Domnului 
de pe muntele Carmel (sau Maica Domnului a scapularului), 
la ora 15,30, se va celebra Sfânta Liturghie.

Înscrierile se pot face la parohia de proveniență.
Pentru informaţii:

Pr. Fabian Măriuţ: 0727 232 110;
Părinţii Carmelitani Desculţi: 0213528813; 0747 077 097






