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- Presbyterorum ordinis -

Decret privind slujirea şi viaţa preoţească

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

Preoţii, prin hirotonire şi prin misiunea pe care o 
primesc de la episcopi, sunt ridicaţi la servirea lui 

Cristos învăţător, preot şi rege, participând la slujirea lui 
prin care Biserica este necontenit edificată aici pe pământ 
ca popor al lui Dumnezeu, trup al lui Cristos şi templu 
al Duhului Sfânt” (nr. 1). Documentul conciliar prezintă 
slujirea şi viața preoțească în trei capitole: I – Preoții în 
cadrul misiunii Bisericii; II – Slujirea preoțească; III – Viața 
preoților.

În Isus Cristos, toți credincioşii, fiind părtaşi de aceeaşi 
ungere a Duhului Sfânt, formează o preoție sfântă şi 
împărătească (Capitolul I). Pe de altă parte, însă, tot Isus i-a 
rânduit pe unii să fie înzestrați cu puterea sacră a Preoției, 
pentru a aduce jertfa şi a ierta păcatele şi astfel să exercite în 
mod public funcția preoțească, în numele lui Cristos. 

„Preoţii, fie că se roagă şi adoră, fie că vestesc cuvântul, 
oferă jertfa euharistică sau administrează sacramentele, fie 
că îndeplinesc alte slujiri în folosul oamenilor, contribuie 
la creşterea slavei lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, la 
înaintarea oamenilor în viaţa divină” (nr. 2).

Ca slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu (Capitolul II),  
preoții le împărtăşesc tuturor adevărul Evangheliei (nr. 4). 
Ca slujitori ai sacramentelor, îi introduc pe oameni, prin 
Botez, în Poporul lui Dumnezeu; prin Pocăinţă, îi împacă 
pe păcătoşi cu Dumnezeu şi cu Biserica; prin Ungerea 
bolnavilor, îi alină pe suferinzi; prin celebrarea Sfintei 
Liturghii, oferă în mod sacramental Jertfa lui Cristos (nr. 5).

 „Exercitând, la nivelul lor de autoritate, funcţia lui 
Cristos cap şi păstor, preoţii, în numele episcopului, adună 
laolaltă familia lui Dumnezeu într-o comunitate frăţească 
strânsă în unitate şi o călăuzesc la Dumnezeu Tatăl, prin 
Cristos, în Duhul Sfânt” (nr. 6).

Împreună cu episcopii, preoţii participă la unica preoţie  
şi slujire a lui Cristos. Episcopii au în preoţi adevăraţi 
colaboratori şi sfătuitori, fraţi şi prieteni (nr. 7). 

Conciliul recomandă unirea frăţească şi colaborarea 
între preoţi şi o frumoasă relaţie cu lumea laicilor, unde 
preotul să fie „ca fraţii între fraţi” (nr. 8, 9).

De asemenea, Decretul acesta le aminteşte preoţilor că 
grija lor trebuie să cuprindă întreaga Biserică. „Preoţia lui 
Cristos, la care preoţii sunt părtaşi realmente, se îndreaptă 
în mod necesar spre toate popoarele şi spre toate timpurile şi 
nu are limite de rasă, de neam sau de vârstă, lucru prefigurat 
tainic în chipul lui Melchisedec. Aşadar, preoţii să nu uite că 
trebuie să aibă la inimă grija pentru toate bisericile” (nr. 10). 
Preoţii din diecezele mai bogate în vocaţii să se arate gata 

să meargă bucuroşi, cu permisiunea episcopului, în acele 
regiuni, misiuni sau activităţi care suferă din lipsă de preoţi. 
Se recomandă preoţilor „să participe la operele diecezane 
sau naţionale pentru chemări. În predici, în cateheză, în 
presă trebuie prezentate pregnant nevoile Bisericii atât 
locale cât şi universale, trebuie puse într-o lumină vie 
semnificaţia şi importanţa slujirii preoţeşti, arătându-se că 
ea comportă îndatoriri grave dar şi mari bucurii şi mai ales 
că prin ea, după cum ne învaţă sfinţii părinţi, i se poate da 
lui Cristos cea mai înaltă mărturie de iubire” (nr. 11).

Capitolul al III-lea al Decretului vorbeşte despre 
obligaţia preoţilor de a tinde la sfinţenie. „Slujind cele sfinte, 
mai ales jertfa Liturghiei, preoţii acţionează în numele şi 
ca reprezentanţi ai lui Cristos, care s-a dăruit ca victimă 
pentru sfinţirea oamenilor; de aceea, ei sunt invitaţi să imite 
ceea ce săvârşesc: celebrând misterul morţii Domnului, să 
caute să-şi mortifice trupul cu patimile şi poftele lui” (nr. 
13). Ca instrumente vii în mâna lui Cristos, preoţii trebuie 
să respecte în mod cu totul aparte exigenţele spirituale 
deosebite din viaţa lor, cum sunt: 

a) umilinţa şi ascultarea
„Printre virtuţile cele mai necesare slujirii preoţeşti 

trebuie amintită acea dispoziţie sufletească prin care sunt 
întotdeauna gata să caute nu voia lor, ci voia aceluia care 
i-a trimis. Căci lucrarea divină la care au fost chemaţi 
de Duhul Sfânt întrece orice puteri omeneşti şi orice 
înţelepciune omenească: «Dumnezeu a ales cele slabe ale 
lumii ca să ruşineze pe cei tari» (1Cor 1,27). Conştient de 
propria slăbiciune, adevăratul slujitor al lui Cristos lucrează 
în umilinţă, căutând să discearnă ce îi este plăcut lui 
Dumnezeu” (nr. 15).

Prin ascultare şi umilinţă, preoţii se fac asemenea 
chipului lui Cristos care „s-a despuiat pe sine luând firea 
sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui 
de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-
se ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce” (Fil 
2, 7-8).

b) îmbrăţişarea celibatului ca pe un dar
„Înfrânarea desăvârşită şi perpetuă pentru împărăţia 

cerurilor, recomandată de Cristos Domnul, primită cu drag 
şi păstrată ireproşabil de mulţi creştini de-a lungul veacurilor 
şi chiar şi în zilele noastre, a fost întotdeauna preţuită în 
mod deosebit de Biserică, mai ales pentru viaţa preoţească. 
Într-adevăr, ea este semn şi, în acelaşi timp, imbold al 
iubirii pastorale şi izvor deosebit de rodnicie spirituală în 
lume”; „Prin fecioria sau celibatul păstrat pentru împărăţia 

„
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cerurilor, preoţii i se consacră lui Cristos cu un titlu nou şi 
privilegiat, i se ataşează mai uşor cu o inimă neîmpărţită, 
se dedică mai liber, în el şi prin el, slujirii lui Dumnezeu 
şi a oamenilor, mai disponibili pentru a sluji împărăţiei lui 
şi operei lui de regenerare supranaturală şi, astfel, sunt în 
stare într-o măsură mai mare să primească o paternitate 
mai largă în Cristos” (nr. 16). Din aceste motive, celibatul, 
care le era cândva doar recomandat preoţilor, a fost apoi 
în Biserica latină impus prin lege tuturor acelora care vor 
să aleagă starea preoţească. „În lumea de astăzi, înfrânarea 
desăvârşită e socotită imposibilă de mulţi oameni; preoţii 
trebuie, deci, cu atât mai mult să ceară cu umilinţă şi 
perseverenţă, împreună cu Biserica, harul fidelităţii, care 
nu este refuzat niciodată celor care îl cer, recurgând, în 
acelaşi timp, la toate ajutoarele naturale şi supranaturale 
care se află la îndemâna tuturor” (nr. 16).

c) sărăcia de bunăvoie
„Această atitudine este de mare importanţă pentru 

preoţi, căci misiunea Bisericii se îndeplineşte în mijlocul 
lumii şi bunurile create sunt indispensabile pentru 
progresul personal al omului. Să fie, aşadar, recunoscători 
pentru toate cele pe care Tatăl ceresc le dăruieşte ca ei să 
poată trăi precum se cuvine. Dar trebuie şi să discearnă, în 
lumina credinţei, tot ceea ce le iese în cale şi astfel să ajungă 
la o dreaptă folosire a bunurilor în conformitate cu voinţa 
lui Dumnezeu, respingând tot ceea ce poate fi în dauna 
misiunii lor” (nr. 17). Conciliul îi îndeamnă pe preoţi şi pe 
episcopi să evite tot ce i-ar putea îndepărta pe cei săraci, 
eliminând orice umbră de vanitate în cele ce le aparţin.

În ultima sa parte, documentul pontifical are în vedere şi 
următoarele aspecte ale vieţii preoţilor:

1) Mijloace pentru dezvoltarea vieţii spirituale
„Pentru a-şi împlini cu fidelitate slujirea, ei trebuie să 

aibă la inimă convorbirea zilnică cu Cristos Domnul în 
vizitarea şi cultul personal al sfintei Euharistii; ei trebuie să-
şi rezerve cu plăcere timp pentru reculegerea spirituală şi 
să aprecieze direcţia spirituală. În diferite feluri, mai ales 
prin rugăciunea mentală care şi-a dovedit eficacitatea şi 
prin diverse forme de rugăciune liber alese, preoţii caută 
şi imploră de la Dumnezeu adevăratul spirit de adoraţie 

prin care ei, împreună cu poporul ce le-a fost încredinţat, 
se unesc în mod intim cu Cristos, Mijlocitorul noului 
legământ” (nr. 18).

2) Studiu şi ştiinţă pastorală
„În ceremonialul hirotonirii, preoţii sunt îndemnaţi 

de episcop «să fie maturi în ştiinţă», iar «învăţătura lor să 
fie medicament spiritual pentru poporul lui Dumnezeu». 
Dar ştiinţa slujitorului sacru trebuie să fie sacră, pentru 
că izvorăşte dintr-un izvor sacru şi tinde spre un scop 
sacru. Aşadar, ea se dobândeşte în primul rând din citirea 
şi meditarea Sfintei Scripturi, dar se şi nutreşte cu folos 
prin studierea scrierilor sfinţilor părinţi şi învăţători ai 
Bisericii şi a altor documente ale tradiţiei. Pe lângă aceasta, 
pentru a putea da un răspuns pe măsura problemelor 
ridicate de oamenii de azi, preoţii trebuie să cunoască bine 
documentele magisteriului şi mai ales ale conciliilor şi 
ale pontifilor romani şi să consulte pe cei mai buni şi mai 
serioşi teologi” (nr. 19).

3) Asigurarea unei drepte remunerări
„Fiind dăruiţi slujirii lui Dumnezeu în îndeplinirea 

funcţiei încredinţate, se cuvine să primească o remunerare 
dreaptă, «căci vrednic e lucrătorul de plata sa» (Lc 10,7 şi 
«Domnul a rânduit celor care vestesc evanghelia să trăiască 
din evanghelie» (1Cor 9,14). De aceea, dacă o astfel de 
dreaptă remunerare a preoţilor nu este asigurată în alt fel, 
este de datoria credincioşilor, de vreme ce spre binele lor 
lucrează preoţii, să se îngrijească pentru ca preoţii să aibă 
cele necesare spre a duce o viaţă cinstită şi demnă” (nr. 20).

La atâtea citate date, mai adaug unul la care ţin la fel de 
mult: cuvântul de mulţumire adresat preoţilor: 

„Sfântul Conciliu se bucură că pământul, semănat cu 
sămânţa evangheliei, rodeşte astăzi în multe locuri, sub 
călăuzirea Duhului Domnului, care umple universul şi care 
a trezit în inima multor preoţi şi credincioşi un spirit cu 
adevărat misionar. Pentru toate acestea, sfântul Conciliu 
aduce mulţumire, cu toată dragostea, preoţilor din lumea 
întreagă” (nr. 22).

ÎPS Ioan Robu
Arhiepiscop Mitropolit de bucurești

Sfântul Ioan Vianney […] avea o idee măreaţă despre 
preoţie, pe care o exprima cu cuvinte simple: «Cine l-a 

pus pe Isus în altar? Preotul. Fără preot, fără Sfânta Preoţie 
nu l-am avea pe Isus cu noi. Nici Maica Domnului nu poate 
să-l facă prezent pe Isus în Sfânta Ostie. Şi nici două sute 
de îngeri nu pot să dea dezlegarea la spovadă. Dar preotul 
o poate face». Şi concluziona: «Preotul este cineva foarte 
mare!» Şi era conştient de această autoritate şi de această 
măreţie a preoţiei sale, deşi purta hainele modestiei, ale 
umilinţei. […]

O altă trăsătură a Sfântului Ioan Maria Vianney era 
aceasta: avea o iubire nemărginită faţă de oamenii care-i 
fuseseră încredinţaţi. El se gândea la mântuirea proprie, dar 
şi la mântuirea celorlalţi. Sunt lucruri pe care noi – apropo 
de secularism – nu le-am face astăzi. Vianney vorbea 

împotriva caselor de toleranţă - erau şi pe vremea lui! -, 
împotriva muncii în timpul duminicii şi în sărbători. Noi 
vorbim despre asta? […]

Când el lupta împotriva celor amintite mai înainte, voia să 
protejeze familia. Să protejeze femeile care erau exploatate, 
trimise duminica pe câmp. Voia să protejeze copiii, să nu fie 
exploataţi de mici. Iar duminica şi în zilele de sărbătoare, să 
poată să stea cu toţii împreună, să vină la Liturghie cu toţii. 
Se gândea la mântuirea tuturor şi le vorbea despre mântuirea 
sufletelor lor. […]  Pentru această mântuire, Sfântul Ioan 
Vianney făcea multe sacrificii. […] Căci mântuirea este 
scopul pentru care noi lucrăm în pastoraţie. Mântuirea! […] 

(fragment din Predica rostită de ÎPS Ioan Robu la 14 octombrie 
2009, în timpul Întâlnirii Naționale a Preoților, de la Snagov)

„
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Primarul General Sorin Oprescu reuşeşte să 
stârnească şi îngrijorarea Episcopilor europeni

Episcopii Catolici din Europa, reuniţi în Adunarea Plenară 
a Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene 

(CCEE), desfăşurată la Bratislava, într-un comunicat remis 
presei internaționale, în data de 07.10.2013, şi-au manifestat 
îngrijorarea faţă de neaplicarea de către Primarul general al 
Capitalei a deciziilor instanţelor de judecată din România, 
referitoare la demolarea edificiului construit ilegal lângă 
Catedrala Romano-catolică Sfântul Iosif din Bucureşti.

La rândul său, Consiliul Consultativ al Cultelor din 
România a depus în data de 24.09.2013 la Primăria Generală 
a Municipiului Bucureşti o declaraţie de susţinere, prin 
care îşi manifestă solidaritatea cu Arhiepiscopia Romano-
Catolică Bucureşti.

În loc să treacă la acţiune, Primarul General este consiliat 
de aceeaşi casă de avocaţi care reprezintă şi interesele 
clădirii Cathedral Plaza, găsind tot felul de subterfugii 
pentru neaplicarea hotărârii judecătoreşti, fie prin 
avansarea unor sume fabuloase privind costurile desfiinţării 
construcţiei, fie prin invocarea unor riscuri iluzorii privind 
siguranţa catedralei în caz de desfiinţare a construcţiei 
ilegale, atitudine care aduce mai mult a ameninţare decât 
a îngrijorare.   

Deşi nu îşi găseşte timp pentru a trece la demolarea 
Cathedral Plaza, totuşi Primarul General a avut timp să 
autorizeze demolarea unei case istorice, legată de viaţa şi 
personalitatea Monseniorului Vladimir Ghika, declarat 
de curând fericit şi pentru care s-a constatat calitatea de 
deţinut politic de către Tribunalul Bucureşti. 

Pe acest fond de criză morală şi legală, executorul 
judecătoresc i-a pus în vedere Primarului General ca în 
data de 17 octombrie 2013, ora 14.00, să prezinte decizia de 
desfiinţare a clădirii declarată ilegală. 

Cu această ocazie, ÎPS Ioan Robu a declarat: „Avem 
speranţa că nu vom fi obligaţi să solicităm încă o dată 
sprijinul forurilor internaţionale, mai ales al celor implicate 
în procesul de monitorizare a aplicării hotărârilor 
judecătoreşti în România, astfel încât să nu fie nevoie de 
proceduri dureroase, pentru ca dreptatea câştigată în 
mulţi ani de judecată să îşi găsească în sfârşit drumul către 
lumină”.

Ca de fiecare dată, credincioşii din Arhidieceză au 
susținut cu rugăciunea lor cauza Catedralei Sfântul Iosif. 
Astfel, pe data de 17 octombrie, la ora 14, când delegația 
care reprezenta Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Bucureşti se afla la Primarul Sorin Oprescu pentru a cere 
punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti definitive şi 
irevocabile de desființare a Cathedral Plaza,  după ce s-au 

rugat în Catedrală, credincioşii reuniți în lăcaşul de cult 
au aşteptat în fața bisericii veşti de la Primăria Generală 
a Capitalei: Dispun autorităţile desfiinţarea clădirii 
ilegale sau tergiversează în continuare? Respectă sau nu 
respectă autoritățile din România hotărârile judecătoreşti? 
Răspunsul a fost: NU!

Primarul general Sorin Oprescu nu a emis decizia 
solicitată în data de 17.10.2013, invocând lipsa fondurilor 
alocate pentru acest proiect şi pericolul constituit de 
desfiinţarea clădirii ilegale pentru Catedrala Sfântul Iosif.

Ne întrebăm de ce se încearcă tergiversarea 
desfiinţării Cathedral Plaza?

Până nu demult, se afirma faptul că legea nu este clară, e 
interpretabilă, iar acum când există o decizie clară, în 

loc să fie aplicată se încearcă eludarea ei.
Zilele trecute am aflat răspunsul la întrebarea noastră. În 

realitate, Primarul general este reprezentat juridic de către 
avocaţii lui Millennium Bulding Development SRL, iar o 
cunoscută doamnă avocat, apropiată lui Sorin Oprescu, 
reprezintă actualmente această firmă. Acum se poate 
înţelege de ce se invocă tot felul de pericole şi de ce nu s-a 
alocat niciun ban din bugetul PMB pe anul 2013, cu toate 
că bugetul a fost aprobat ulterior datei de 23.01.2013, dată 
la care decizia de desfiinţare a devenit irevocabilă. 

În timp ce Anul Credinţei se apropie de sfârşit, mulţumim 
Domnului pentru darul deciziei irevocabile obţinute în 
acest an şi în timp ce medităm la cuvintele Mântuitorului 
„Dacă ați avea credință cât un grăunte de muştar, ați spune 
muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo!» şi el s-ar muta. 
Şi nimic nu v-ar fi imposibil”, implorăm mijlocirea Sfântului 
Iosif, a Fericitului Ioan Paul II, a Fericitului Vladimir Ghika 
şi a tuturor sfinţilor pentru ţara noastră care merită mai 
mult şi pentru Catedrala noastră, care trebuie salvată.

Pr. Gabriel-Daniel PoPA

Se tergiversează aplicarea deciziei de dezmembrare
a clădirii Cathedral Plaza
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Circa 2.000 de credincioşi, persoane consacrate şi preoți 
romano şi greco-catolici au participat duminică după-

amiază, 20 octombrie 2013, la tradiționala, de-acum, 
procesiune pe străzile capitalei în cinstea Fericitului Papă 
Ioan Paul al II-lea. Procesiunea a început cu un moment de 
rugăciune, în timpul căruia cei prezenți au recitat Sfântul 
Rozariu. Statuia Fericitului Papă este amplasată în Piațeta 
Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea, din apropierea sediului 
Nunţiaturii Apostolice.

În amintirea istoricei vizite a Papei în ţara noastră, din 7-9 
mai 1999, s-a dat apoi citire unui fragment dintr-unul din 
discursurile rostite de Sfântul Părinte în timpul vizitei sale, 
apoi toți cei prezenți au pornit în procesiune spre Catedrala 
Sf. Iosif, purtând pe străzile Bucureştiului relicvarul ce 
conţine câteva picături de sânge ale Papei Ioan Paul al II-lea 
şi icoana Fericitului. La procesiune au luat parte şi episcopii 
romano-catolici de Bucureşti, IPS Ioan Robu şi PS Cornel 
Damian, precum şi episcopul greco-catolic de la Vicariatul 
din Bucureşti, PS Mihai Frăţilă. Procesiunea s-a încheiat la 
Catedrala Sf. Iosif, cu celebrarea Sfintei Liturghii, prezidată 
de IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, la 
sfârşitul căreia cei prezenți au primit binecuvântarea finală 
cu relicva Fericitului Papă.

În predica sa, ÎPS Ioan Robu a amintit că „ideea care a stat 
la baza prezenței acelei statui în piațetă, ca şi a acestui obicei 
în formare de a face în fiecare an procesiunea de la statuie 
la Catedrala Sf. Iosif, a fost aceea de a nu uita niciodată că 
ne-a vizitat Papa Ioan Paul al II-lea, că s-a rugat împreună 
cu noi, că ne-a iubit într-adevăr, iar acum are putere în fața 
lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi”. „Avem această 
convingere – a adăugat Arhiepiscopul –, şi peste ani, această 
procesiune şi această Liturghie în această Catedrală vor 
deveni tradiție, vor fi o formă a noastră de a ne mărturisi 
credința în puterea de mijlocire a Papei Ioan Paul al II-lea, 
acum Fericit, vor fi o formă a noastră de a fi misionari, de a 

exprima public credința noastră catolică”.
Excelenţa Sa a amintit totodată că la 20 octombrie a.c., 

Biserica celebrează „duminica misiunilor”: „Să nu uităm că 
Biserica nu poate să renunțe la această dimensiune pe care 
o are, de a fi misionară, adică de a anunța, de a proclama 
în toate felurile că ea este purtătoare de mântuire, vestind 
cuvântul lui Isus Cristos, pe care l-a primit nu numai ca să 
aibă grijă de el, dar şi ca să-l răspândească şi să-l trăiască”.

Papa Ioan Paul al II-lea a fost înscris în rândul Fericiţilor 
la 1 mai 2011, de către Papa Benedict al XVI-lea, iar la 27 
aprilie 2014, conform deciziei Papei Francisc, va fi declarat 
Sfânt, comemorarea sa liturgică fiind la 22 octombrie. 
Monumentul dedicat în Bucureşti Fericitului Papă Ioan 
Paul al II-lea a fost amplasat la inițiativa Nunțiaturii 
Apostolice în România, în amintirea vizitei istorice pe care 
Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în țara noastră, în anul 
1999, şi este opera în bronz a sculptorului sloven de origine 
bosniacă, Mirsad Begić.

(arcb.ro)

Procesiune cu relicva Papei Ioan Paul al II-lea

Din viața Arhidiecezei

Între 18 şi 20 octombrie, o parte dintre familiile din 
parohia Sfinții Apostoli Petru şi Paul (Băneasa) s-au 

aflat la Ciofliceni (Snagov), la Mănăstirea Călugărilor 
Carmelitani. Tema meditațiilor şi a discuțiilor a fost 
Sfințenia este pentru toți. 

Sâmbătă, în cursul dimineții, la prima întâlnire în grup, 
părintele paroh, Mihai Mărtinaş, a vorbit despre atributele 
Bisericii: unitatea, sfințenia, catolicitatea şi apostolicitatea. 
În cadrul aceleiaşi întâlniri, a fost prezentată Colecția 
Portrete ale sfinților, apărută la Editura Carmelitană, care 
aparține călugărilor carmelitani desculți de la Snagov. 
Prima întâlnire a fost urmată de Sfânta Liturghie.

Sfințenia este pentru toți

Mănăstirea Călugărilor Carmelitani

Procesiune cu relicva Papei Ioan Paul al II-lea
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În parohia Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, 
anul acesta au fost 32 de candidați pentru primirea 

Sacramentului Mirului. În lunile de pregătire, copiii au 
învățat despre importanța sacramentului mirului, prin care 
îl primesc pe Duhul Sfânt cu darurile sale.

Duminică, 27 octombrie, PS Cornel Damian le-a 
administrat candidaților Sacramentul Mirului, în cadrul 
Sfintei Liturghii de la ora 11, la care au concelebrat şapte 
preoți din Arhidieceză.

În predica sa, Preasfințitul a subliniat rolul virtuților 
teologale – credința, nădejdea şi dragostea – în viața 
creştinului, modul în care acestea coexistă în sufletul 
omului, şi, de asemenea, rolul şi importanța Duhului Sfânt 
în evoluția noastră ca şi creştini.

Cei 32 de candidați s-au implicat în mod activ, ca lectori, 
la ofertoriu şi, în final, aducând un cuvânt de mulțumire 
Preasfințitului Cornel Damian.

Izabella TILEA

Administrarea Sacramentului
Mirului

Din viața Arhidiecezei

Sacramentul Mirului în parohia Adormirea Maicii Domnului, București

Parohia Sfântul Francisc în pelerinaj la Catedrala Sf. Iosif

În cadrul activităților organizate sub egida Anului 
Credinței, Parohia Sfântul Francisc de Assisi din 

Bucureşti a organizat un pelerinaj la Catedrala Sfântul 
Iosif. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 5 octombrie, a doua 
zi după sărbătoarea hramului bisericii comunității noastre.

Pelerinajul a început dimineață, la Biserica Sf. Francisc, 
cu o rugăciune şi cu binecuvântarea dată de părintele paroh 
Daniel Marţiu. Enoriaşii participanți au purtat în gândul şi 
rugăciunea lor şi persoanele din parohie care, din diverse 
motive, nu au luat parte la acest pelerinaj. Pe lângă intențiile 
particulare, au fost amintite în rugăciune şi proiectele pe 
care parohia doreşte să le întreprindă în noul an pastoral.

Pe parcursul drumului spre Catedrala Sf. Iosif, pelerinii 
au recitat Sfântul Rozariu şi au cântat cântece închinate 
Fecioarei Maria. Ajunşi la Catedrală, am participat cu toții 
la Sfânta Liturghie prezidată de părintele paroh Daniel 
Marțiu. Predica a fost rostită de Pr. Şerban Tarciziu, 
inspector şcolar şi preot colaborator în parohia noastră.

După celebrarea euharistică, participanții au avut 
ocazia să viziteze Muzeul dedicat Monseniorului Vladimir 
Ghika, prilej cu care au aflat de la ghidul muzeului multe 
detalii interesante despre acest preot martir român, a cărui 
beatificare a fost celebrată recent la Bucureşti. La final, 
pelerinii au fost invitați la o agapă frățească, care a fost un 
bun prilej pentru discuții şi împărtăşiri.

Eliza ȘINCA

La întâlnirea de după-amiază, părintele Marco, călugăr 
carmelitan, ne-a vorbit despre Sfințenia laicilor şi despre 
faptul că toți cei botezați sunt chemati să se sfințească, nu 
neapărat prin fapte extraordinare, ci prin viața de toate 
zilele, trăită în unire cu Cristos.

A urmat o oră de adorație euharistică şi rugăciunea de 
seară în comun.

Duminică, după momentul de împărtăşire a impresiilor, 
cei prezenți au participat la Sfânta Liturghie. 

După masa de prânz, bucuria de a fi împreună, ca o 
familie, a fost întregită de o sărbătoare: „veterana” grupului a 

împlinit 90 de ani şi evenimentul nu putea trece neobservat. 
Vizibil emoționați, atât sărbătorita, cât şi cei prezenți, au 
trăit cu mare bucurie acest moment aniversar deosebit. 

Week-end-urile la Snagov sunt o tradiție pentru parohia 
noastră. Prima ieşire împreună a familiilor a fost în luna 
octombrie a anului 2008. Iar după impresiile participanților, 
unii cu tradiție, alții la prima experiență de acest gen, cu 
siguranță că aceste momente de împărtăşire comunitară se 
vor repeta. 

(parohiabaneasa.ro)

Parohia Sfântul Francisc în pelerinaj la Catedrala Sf. Iosif
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Din viața Arhidiecezei

În fiecare an, în seara zilei de 3 octombrie, fraţii franciscani 
şi surorile franciscane din întreaga lume, ca şi toți aceia 

care trăiesc viaţa după spiritualitatea franciscană, se adună 
într-un moment de rugăciune spre a-i aduce laudă şi 
mulţumire lui Dumnezeu pentru Seraficul Părinte, Sfântul 
Francisc, chemat să se bucure cu Domnul şi cu toţi sfinţii 
în patria cerească. 

În seara zilei de 3 octombrie a.c., Fraţii franciscani şi 
Surorile franciscane din comunităţile din Bucureşti s-au 
adunat pentru a celebra Transitus-ul în capela Catedralei 
Sfântul Iosif. Au voit să retrăiască acea zi din Assisi de 
acum 787 de ani, când seraficul părinte, plin de bucurie, 
după ce s-a străduit să urmeze în toate voinţa preasfânta 
a lui Dumnezeu, şi-a încredinţat cu multă pace sufletul 
în mâinile Sale. La acest moment au participat Fraţii 
Franciscani Conventuali, Surorile Franciscane Misionare 
din Assisi, Surorile Franciscane ale Sfintelor Inimi precum şi 
Fraţii şi Surorile Ordinului Franciscan Secular, fraternitatea 
Sfânta Elisabeta, din Bucureşti.

După ce a celebrat trecerea la Domnul a Sfântului 
Francisc din Assisi, fraternitatea Sfânta Elisabeta a 
primit noi membri. Pr. Anton Roca, asistentul spiritual al 

fraternităţii, i-a salutat pe cei care şi-au exprimat dorinţa de 
a se strădui să cunoască şi să trăiască spiritul evanghelic de 
viaţă al Sfântului Francisc de Assisi. 

Familia franciscanilor seculari din comunitatea noastră 
îşi propune şi pentru anul care va veni să reînnoiască şi să 
transmită tuturor şi în special tinerilor aflați în căutarea 
propriei identități, mesajul spiritualității franciscane de 
pace şi de iubire pentru întreaga Creație a lui Dumnezeu. 

Cei care doresc să îl cunoască pe Sărăcuțul din Assisi pot 
participa ca invitați la întâlnirile periodice ale fraternității, 
care în mod obişnuit, au loc în a doua sâmbătă din lună, în 
capela Catedralei Sfântul Iosif, la ora 10:00. 

Fr. Anton RoCA oFMConv
Sr. Anca VASILIu - Ministra fraternității Sf. Elisabeta

Comuniune în Familia franciscană

Motru - 16 ani de la sfinţirea bisericii

Comuniune în Familia franciscană

Parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Motru

Vineri, 25 octombrie, comunitatea romano-catolică din 
Motru s-a aflat în sărbătoare pentru că a aniversat 16 

ani de la sfinţirea bisericii cu hramul Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât 
la sărbătoare a participat şi PS Cornel Damian, Episcop 
Auxiliar de Bucureşti, şi preoţi din decanat.

La predică, Episcopul Cornel Damian a reliefat figura 
patronului acestei biserici care  a fost un profet, un martor, 
dar şi un apostol pentru ca l-a arătat pe Isus Cristos prezent 
între oameni atunci când a spus: „Iată Mielul lui Dumnzeu 
care ridică păcatele lumii!”. Predicatorul a reliefat şi 
importanţa bisericii, în istoria căreia mii de oameni îşi 
pleacă genunchii ca să se roage şi primesc Sfintele Taine.

La rugăciunea credincioşilor ne-am rugat pentru Biserica 
cea vie, pentru Episcopi, pentru ca jertfa Sfintei Liturghii 
să se înalţe fără intrerupere din acest sfânt lăcaş, pentru 
binefăcători, pentru răposaţii care-au muncit la construirea 
bisericii şi s-au rugat în ea.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele paroh, Iosif Balint, 
a dat citire unui scurt istoric al comunităţii şi bisericii 
din Motru din care nu au lipsit mulţumirile adresate lui 
Dumnezeu, Arhiepiscopiei Romano-catolice de Bucureşti, 
Arhiepiscopului Mitropolit Ioan Robu, binefăcătorilor, 
credincioşilor şi primarilor oraşului Motru. După 
binecuvântare, părintele Gabriel-Daniel Popa, secretar 

eparhial, a împărţit familiilor câte o broşură despre viaţa 
Fericitului Vladimir Ghika şi câte o iconiţă care era însoţită 
de o mică relicvă a fericitului. Părintele paroh a împărţit 
credincioşilor câte o fotografie cu biserica. În spatele 
bisericii, credincioşii au putut vedea fotografii care redau 
aspecte din istoricul construirii bisericii şi al comunităţii.

Dorim ca această sărbătoare să-i fi intărit în credinţă 
pe cei prezenţi şi să-i fi motivat ca să participe cu evlavie 
la Sfânta Liturghie şi la rugăciune, pentru că biserica este 
pentru oameni, este locul predilect al întâlnirii omului cu 
Dumnzeu, este casă de rugăciune.

Pr. Iosif bALINT
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Din viața Arhidiecezei

Hirotonirea diaconală a fr. Sergiu Ștefan Ursache FDP

Familii alături de familii

Fr. Sergiu Ștefan Ursache alături de ÎPS Ioan Robu

Ziua Mondială a Familiilor în Anul Credinței, Mănăstirea Carmelitanilor Desculți

Biserica Sfântul Luigi Orione din Voluntari (Ilfov), o 
construcție recentă (2000) dar cu o arhitectură medieval-

italiană, oferea privirii, în seara de sâmbătă, 26 octombrie 
a.c., o imagine de comunitate de credinţă care amintea 
de biserica lui Francisc din Assisi, din filmul lui Zefirelli. 
Copii, tineri, adulţi şi bătrâni, persoane cu dizabilităţi, 
aşezate în cărucioare, copii cu nevoi speciale, erau reuniţi 
toţi, ca o mare familie, în jurul altarului, plini de bucurie 
şi fremătând de emoţie, pentru a participa la hirotonirea 
diaconală a fr. Sergiu Ştefan Ursache FDP. Celebrarea 
euharistică a fost prezidată de ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop 
Mitropolit de Bucureşti, alături de care au concelebrat 
preoţi diecezani şi preoţi călugări din Congregaţia Mica 
Operă a Divinei Providenţe (Don Orione) şi din alte 
congregaţii religioase prezente în Arhidieceza de Bucureşti. 
Au fost alături de Sergiu şi rude, prieteni şi cunoştinţe, iar 
cântecele din timpul Sfintei Liturghii au fost intonate de 
tineri seminarişti din comunitatea orionină de la Iaşi.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Sergiu Ursache a 
fost consacrat diacon, prin impunerea mâinilor ÎPS Ioan 
Robu. La predică, Înaltpreasfinţitul a amintit cele trei 
haruri invocate în rugăciunea de consacrare: râvnă în 
muncă, răbdare în slujire şi statornicie în rugăciune, şi 

i-a urat tânărului diacon ca 
„munca să-ți fie binecuvântată 
întotdeauna, tot ce slujeşti 
să fie în lumina bucuriei şi 
a seninătății, iar dialogul cu 
Dumnezeu să nu se întrerupă 
niciodată. Îți dorim un drum 
plin de bucurie, un drum luminat de Dumnezeu, iar Maica 
Sfântă să-ți fie călăuză şi ocrotitoare pe drumul tău, acum 
de diacon, iar mai târziu ca preot”.

Născut la Iaşi, Sergiu Ursache a frecventat liceul din 
cadrul seminarului Fraţilor Capucini, din Oneşti, după 
care a activat ca profesor de religie în parohie. Cunoscând 
Congregaţia Don Orione, în 2003 a decis să intre în 
seminarul congregaţiei, unde a studiat filosofia. Şi-a 
continuat formarea în Italia, la Velletri, iar mai apoi la 
Roma, unde a obţinut licenţa în teologie la Universitatea 
Pontificală Saleziană (2013). În momentul de faţă îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Centrului Don Orione, din 
Voluntari (Ilfov), unde se dedică slujirii copiilor, tinerilor şi 
bătrânilor afectaţi de diferite suferinţe.

Cristina GRIGoRE

În perioada 25-27 octombrie, 35 de familii bucureştene au 
sărbătorit Ziua Mondială a Familiilor în Anul Credinței 

la Mănăstirea Carmelitanilor Desculți de la Ciofliceni. 
Am meditat împreună asupra sacramentului căsătoriei 

ca o taină de credință pornind de la cuvintele Fericitului 
Vladimir Ghika: „În domeniul social, Dumnezeu nu şi-a 
rezervat decât două sacramente din şapte. Anume, preoția 
şi căsătoria. Preoția, care îl coboară pe Cristos pe altar, şi 
căsătoria, care îl aduce pe creştin în lume. Aceasta este toată 
problema: întâlnirea dintre creştin şi Cristos, Dumnezeul 
său. Singure, căsătoria împreună cu preoția, pot schimba 
societatea.”

Am dezbătut şi împărtăşit din experiențele noastre din 
sânul familiei – având de învățat unii de la alții, cu atât mai 
mult cu cât multe cupluri invitate sărbătoriseră deja 25 de 
ani de căsnicie. 

Iată punctele asupra cărora ne-am oprit:
„1. Iubirea: originală, vocație, taină şi sacrament. 2. 

Spiritualitatea pentru soți şi pentru familie. 3. Care este 
specificul sacramentului căsătoriei? 4. Ce noutate aduce 
căsătoria? 5. Cum se exprimă credința conjugală în viața de 
zi cu zi? 6. Cât de mult să cred?” 

De asemenea, pornind de la Scrisoarea către familii 
a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, ne-am oprit 

şi asupra următoarelor subiecte: „Civilizația iubirii” şi 
„Paternitate şi maternitate responsabilă”. 

În urma discuțiilor din grupuri mici s-a ajuns la 
concluzia că în aceste vremuri, este foarte importantă 
mărturia tuturor familiilor care îşi trăiesc vocația zi de zi 
şi care reuşesc să-l aibă prezent pe Cristos – atât printre 
părinți, cât şi printre copii; rugăciunea fiind cea care ajută în 
acest scop: rugăciunea familiei, rugăciunea pentru familie, 
rugăciunea cu familia. 

Trebuie să ne încredințăm lui Cristos, convinşi fiind de 
faptul că „această iubire este mai mare decât orice” (cf. 1Cor 
13,13) şi că aceasta va depăşi victorios tot ceea ce nu este iubire. 

În Scrisoarea către familii, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul 
al II-lea ne îndemna astfel: „Să ne rugăm pentru familiile 
din toată lumea. Să-l rugăm prin El, cu El şi în el, pe Tatăl 
de la care își trage numele orice familie în cer și pe pământ” 
(Ef 3,15).

Roxana ELEKES
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Știri interne

Ca şi în anii precedenţi, Editura Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucureşti şi revista Actualitatea 

creștină  vor fi prezente la Târgul Gaudeamus organizat 
de Radio România între 20 şi 24 noiembrie 2013 în 
Pavilionul Romexpo, Bucureşti. 

Programul de vizitare al târgului va fi următorul:
- miercuri, 20 noiembrie, joi, 21 noiembrie şi vineri, 22 

noiembrie: între orele 11.00 şi 20.00.
- sâmbătă, 23 noiembrie şi duminică, 24 noiembrie, 

între orele 10.00 şi 20.00.
Anul acesta editura noastră va fi prezentă cu 12 titluri 

noi (între cele peste 100 de titluri expuse la stand). 
Totodată, în spaţiul de evenimente Ceainăria Gaudeamus 
Infinity, EARCB va lansa şase cărţi, după cum urmează:

Joi, 21 nov, orele 17-18.30
1. Papa Francisc, Corupţie și păcat - prezintă ÎPS Ioan 

Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti
2. Benedict al XVI-lea, Isus din Nazaret. Copilăria - 

prezintă prof. dr. Francisca Băltăceanu   
3. Cardinal Reinhardt Marx, Capitalul. O pledoarie 

pentru om - prezintă prof. dr. Wilhelm Dancă
Vineri, 22 nov, orele 17-18
1. Andrei Brezianu, Francisca Băltăceanu, Monica 

Broşteanu, Emanuel Cosmovici, Francisc Ungureanu, 
Luc Verly: Vladimir Ghika - profesor de speranţă - prezintă 
prof. dr. Monica Broşteanu

2. Brett A. Brannen, Spre mântuirea a mii de suflete. 
Ghid pentru discernerea vocaţiei la preoţia diecezană - 
prezintă dr. Marius Taloş SJ

3. Teofila Macarie, Ştiu în cine am crezut, prezintă: 
prof. dr. Mihai Zamfir şi poeta Simona Grazia Dima

„Papa Francisc”, o aplicație pentru Android

Seară de rugăciune la 65 de ani de la arestarea episcopilor greco-catolici români

Data de 28-29 octombrie 2013 marchează o comemorare 
cu cifră rotundă: 65 de ani de la arestarea episcopilor 

greco-catolici care aveau să dea mărturie cu preţul vieţii 
pentru credinţa în Cristos: Ioan Suciu, Valeriu Traian 
Frenţiu, Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Vasile Aftenie, Ioan 
Bălan, Tit Liviu Chinezu (la data respectivă protopop de 
Bucureşti). Cu această ocazie, Vicariatul de Bucureşti şi 
AGRU Bucureşti au organizat o seară de veghe şi rugăciune 
sâmbătă, 27 octombrie 2013, la Biserica vicarială Sfântul 
Vasile cel Mare.

S-au celebrat Sfânta Liturghie şi Vecernia. Amintirea 
Sfinţilor Mucenici Dumitru, Izvorâtorul de Mir, şi Nestor 
a fost prilej de reflecţie asupra trăsăturilor mărturisitorilor 
credinţei, comune atât în secolul al IV-lea, cât şi în secolul 
al XX-lea. Calea Sfintei Cruci a alăturat textele evanghelice 
ale suferinţelor Mântuitorului cu fragmente şi evocări din 
vieţile jertfitoare ale episcopilor mărturisitori. Şi pentru că 
anul acesta Biserica l-a ridicat pe Monseniorul Vladimir 
Ghika la cinstea altarelor, s-a cântat Acatistul noului Fericit 

Martir, iar cei prezenţi au avut posibilitatea de a venera 
relicvele lui. S-a recitat şi Sfântul Rozariu meditând la 
patimile Mântuitorului.

La final, PS Mihai Frăţilă a subliniat, într-o scurtă 
meditaţie, că în mijlocul multelor preocupări şi griji 
concrete pentru binele Bisericii, episcopii morţi pentru 
credinţă au lăsat ca în viaţa lor să pătrundă lucrarea lui 
Dumnezeu, ceea ce le-a dat şi tăria jertfei de mai târziu.

Alături de părintele protopop Liviu Oţoiu au participat 
preoţi şi credincioşi din diferite parohii bucureştene, 
precum şi numeroşi copii şi tineri, atât de la Cercetaşii 
Români Uniţi, cât şi de la Liceul greco-catolic „Timotei 
Cipariu” din Bucureşti, care au cântat împreună la Sfânta 
Liturghie şi au avut un moment de rugăciune prin cântece. 
O seară edificatoare, petrecută după îndemnul evanghelic: 
„Privegheaţi şi vă rugaţi” (Mt 26,41).

oana-Viviana DIMCEV, AGRu-bucurești
(vicariatbucuresti.ro)

TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS 2013

Personalitatea Papei Francisc i-a fermecat pe mulţi, iar 
acum cuvintele sale sunt mai accesibile celor ce au 

smartphone-uri sau tablete cu sistem de operare Android 
prin aplicaţia intitulată tocmai „Papa Francisc”. Aplicaţia 
este gratuită şi, într-o interfaţă simplă şi intuitivă, permite 
accesarea rapidă a ştirilor şi documentelor legate de 
Papa Francisc, ce apar pe Catholica.ro sau Magisteriu.ro. 
Diferenţa este că nu trebuie navigat pe respectivele situri 
şi găsite acele informaţii între altele. Ele se sincronizează 
automat în aplicaţie, când dispozitivul este conectat la 
internet, textele fiind disponibile apoi şi offline. 

Interfaţa organizează textele pentru o navigare rapidă. 

Cele favorite pot fi marcate cu o steluţă, pentru a fi 
regăsite mai uşor. Schimbarea textelor se face printr-o 
simplă alunecare a degetului de la dreapta la stânga. Se pot 
regăsi materialele din ultimele 3 zile, din ultima lună sau 
dintotdeauna (aplicaţia nu descarcă absolut tot ce este despre 
Papa pe siturile amintite, ci doar ultimele 30 de materiale… 
şi tot ce mai apare după instalarea aplicaţiei). Instrumentul 
de căutare, două teme pentru interfaţă, partajarea textelor în 
reţelele sociale… sunt alte facilităţi ale aplicaţiei. Căutaţi-o 
în Google Play scriind „Papa Francisc”.

(catholica.ro)
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Știri externe

Trei  morţi şi nouă răniţi, acesta este bilanţul atacului 
armat care a avut loc duminică, 20 octombrie a.c., în 

faţa unei biserici creştine de rit copt de la periferia oraşului 
Cairo. Câţiva bărbaţi înarmaţi, aflaţi pe motocicletă, au 
deschis focul asupra credincioşilor care, după celebrarea 
unei căsătorii, ieşeau din biserica „Maica Domnului”, 
aflată în partea de nord a capitalei egiptene. Printre cei 

ce şi-au pierdut viața se afla şi un copil de opt ani. Încă 
nerevendicat, atacul se adaugă la seria de incidente şi 
atacuri violente împotriva unor biserici creştine, acțiuni 
care au avut loc de-a lungul verii, după destituirea 
preşedintelui Morsi de către armată. Creştinii de rit copt 
reprezintă circa 10% din populația Egiptului.

EGIPT: Atac armat împotriva unei biserici creștine de rit copt

POLONIA: „Curtea dialogului”, la Varșovia

Consiliul Pontifical pentru Cultură, Centrul Ioan Paul 
al II-lea şi Arhiepiscopia de Varşovia au organizat 

în zilele de 11 şi 12 octombrie, la Varşovia, „Curtea 
dialogului”: două zile de dezbateri şi discuții pe tema 
responsabilității fiecărui om față de lume. Evenimentul 
s-a desfăşurat sub patronajul preşedintelui Poloniei, 
Bronislaw Komorowski. Dezbaterile, dedicate credinţei 

şi dialogului dintre sacru şi cultura populară, au fost 
deschise publicului şi au putut fi urmărite pe internet. 
Arhiepiscopul de Varşovia, Mons. Kazimierz Nycz a 
subliniat că prin această iniţiativă Biserica „doreşte să 
continue dialogul cu persoanele care au opinii şi credinţe 
diferite, precum şi cu cei ce nu cred”.

VATICAN: Peste 10 milioane de persoane urmăresc contul de twitter al papei

În seara de 26 octombrie 2013, contul de twitter al 
papei, @Pontifex, a depăşit 10 milioane de abonaţi. 
Contul a fost lansat de Papa Benedict al XVI-lea, la 12 
decembrie 2012, în opt limbi, la care s-a adăugat ulterior 
limba latină. Pe perioada de sede vacante contul a fost 
suspendat şi reactivat la 17 martie, la patru zile după 

alegerea Papei Francisc. Prin re-tweet, mesajele Papei 
ajung acum la peste 60 milioane de persoane. Contul 
cel mai urmărit este cel în limba spaniolă, cu peste 4 
milioane de abonați, urmat de cel în limba engleză (peste 
3 milioane) şi în limba italiană (peste 1 milion).

Autoritățile libiene au cerut persoanelor consacrate 
şi misionarilor catolici să părăsească țara, datorită 

climatului de nesiguranță creat de ameninţările la adresa 
celor care îi ajută pe emigranţi. Preşedintele Conferinţei 
Episcopale din Africa de Nord, Arhiepiscopul de Rabat 
(Maroc), Mons. Vincent Landel, a denunţat zilele trecute 
situaţia prin care trece Biserica din Libia, spunând că 
situaţia de nesiguranţă reprezintă un risc permanent. În 

spitalele libiene lucrează de ani de zile surori medicale, 
doctori şi infirmieri, cei mai mulți de origine filipineză. 
În timpul războiului, singurele spitalele deschise au fost 
cele gestionate de congregaţiile religioase. Singura zonă 
în care Biserica Catolică îşi poate desfăşura activitatea 
este oraşul Tripoli, care pentru moment este în siguranţă 
şi unde ajung zilnic sute de refugiaţi, care sunt adăpostiţi 
în mănăstiri ori  în case private.

LIBIA: Catolicii, îndemnați să părăsească ţara

UNGARIA: Acord între Sfântul Scaun și Ungaria

Ungaria şi Sfântul Scaun au semnat luni, 21 octombrie 
2013, la Budapesta, un acord care modifică textul 

precedentului acord ce data din 20 iunie 1997 şi care se 
referă la finanţarea activităţilor de serviciu public şi a altor 
activităţi predominant religioase pe care Biserica Catolică 
le desfăşoară în Ungaria. De asemenea, documentul se 
referă şi la chestiuni de natură patrimonială. Modificarea 
vechiului text este de fapt o actualizare a acordului 
dintre Ungaria şi Sfântul Scaun, conform cu Legea 
Fundamentală a Ungariei promulgată la 25 aprilie 
2011. Textul „reglementează unele aspecte financiare 

referitoare la predarea religiei în şcoli, la instituţii catolice 
ale învăţământului superior, la restaurarea şi salvgardarea 
patrimoniului religios al monumentelor şi operelor de 
artă aflate în posesia instituţiilor ecleziastice, la destinarea 
unei părţi din impozit în favoarea Bisericii Catolice şi a 
veniturilor provenite din fostele imobile ecleziastice care 
nu apar pe lista Anexei Acordului din 1997”. Acordul, se 
arată într-un comunicat al Sfântului Scaun, constă în 7 
articole şi 3 anexe şi va intra în vigoare odată cu schimbul 
instrumentelor de ratificare.
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Pe 2 noiembrie, Biserica Catolică celebrează Pomenirea 
tuturor credincioșilor răposaţi. În afară de această 

comemorare, cunoscută şi ca Ziua morţilor, Biserica acordă 
un loc important şi în Liturghia zilnică tuturor „celor care au 
murit cu semnul credinţei”, stabilind momente de amintire 
a celor răposați la fiecare Slujbă şi terminând rugăciunea 
zilnică oficială, Breviarul, cu invocația: „şi sufletele celor 
răposaţi, prin mila lui Dumnezeu, să se odihnească în pace”.

Pomenirea credincioşilor răposați ne ajută să ne întărim 
credința şi speranța în viața veşnică; ne ajută să ne îndeplinim 
obligațiile creştine față de răposați, pe care dintotdeauna 
Biserica le-a încurajat şi le-a practicat: «Biserica celor aflaţi 
pe cale, încă din primele timpuri ale religiei creştine, a 
venerat cu pietate amintirea celor răposaţi şi, „pentru că 
sfânt şi mântuitor este gândul de a se ruga pentru răposaţi 
ca să fie dezlegaţi de păcatele lor” (2Mac 12,46), a oferit şi 
jertfe pentru ei» (Lumen gentium, 49).

Comemorarea credincioşilor răposaţi ne face să ne 
gândim la moarte, moment misterios şi îngrijorător pentru 
mulţi dintre noi. Pentru toți, rămâne o enigmă, iar la 
întrebarea „De ce se moare?”, este greu de găsit un răspuns, 
poate doar acela că moartea este cealaltă față a vieții. Şi chiar 
dacă de multe ori se refuză sau se evită discuțiile despre 
moarte, nu putem evita suferința cauzată de moartea cuiva 
dintre cei dragi ai noştri.

Moartea este un subiect delicat, atât pentru adulți, cât 
şi pentru copii. Dacă adulții reuşesc, odată cu trecerea 
timpului, să depăşească momentul „marii treceri” a cuiva 
drag, mult mai greu le este să le vorbească despre această 
realitate copiilor. În majoritatea cazurilor, cei mari cred că 
moartea este un fenomen prea trist pentru cei mici, prea 
greu de explicat şi de înțeles de către aceştia. Dar copiii nu 
sunt străini de această realitate: aud ştiri, văd filme, chiar 
şi în desenele animate apar astfel de momente. Copiii sunt 
capabili să înțeleagă ceea ce li se spune despre moarte, atunci 
când explicațiile sunt potrivite cu vârsta lor. Moartea poate 
fi mai puțin traumatizantă pentru copii dacă li se transmite 
că este vorba despre o suferință profundă, dar inevitabilă, 
legată de un eveniment natural, care face parte din cursul 
firesc al vieții. Ei pot înțelege că nu vor mai putea întâlni 
persoanele dragi, care nu mai sunt printre cei vii, dar că 
pot vorbi despre ele, cu ele; ei înțeleg că se poate continua 
legătura cu persoanele dragi care au murit, rugându-se 
pentru ele şi cerându-le să mijlocească în favoarea lor; ştiu 
că amintirea lor le rămâne mereu în suflet. Important este 
să nu li se ascundă copiilor adevărul despre moartea cuiva. 

În familiile creştine, în care credința este ceva mai mult 
decât prezentarea în fața altarului pentru Botez sau alte 
sacramente, discuțiile despre moarte sunt mai uşor de 
purtat. Datorită credinței, părinții le pot transmite copiilor 

lor mesaje de speranță, atunci când trebuie să le vorbească 
despre moarte: „Într-o zi, ne vom întâlni cu toții în Paradis!”.

Moartea este un eveniment dureros pentru o familie. În 
afara faptului că trebuie să cântărească bine ceea ce le spun 
copiilor în astfel de momente, adulții trebuie să ştie că cei 
mici vor fi influențați de reacțiile celor din familie. Dacă 
se va crea o atmosferă tragică, care nu inspiră speranța în 
viața de dincolo de moarte, mesajul de disperare va prevala 
asupra cuvintelor edificatoare pe care părinții le transmit 
copiilor. Asta nu înseamnă că suferința, durerea trebuie 
ascunse, ci doar trebuie să fie exteriorizate cu delicatețe. 
Copiii trebuie ajutați să înțeleagă că se plânge şi se suferă 
atunci când moare cineva, pentru că moartea înseamnă 
sfârşitul unei relații deosebite, care ne întristează foarte 
mult. Copiii trebuie ajutați să înțeleagă că este normal să 
plângi în astfel de momente, că înmormântarea este un 
mod prin care ne luăm rămas bun de la cel care a păşit în 
viața veşnică. Copiilor trebuie să li se transmită că, deşi 
moartea este o realitate inevitabilă pentru toți, este totuşi un 
eveniment care nu trebuie să ne facă să cădem în disperare, 
pentru că avem credința în Înviere. 

O atitudine de evitat este aceea de a-l face pe Dumnezeu 
unicul, principalul responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. 
Propoziții de genul „A fost voința lui Dumnezeu” pot 
să creeze în mintea copiilor idei şi imagini confuze 
despre Dumnezeu. Este mai potrivit să li se spună celor 
mici, de exemplu, că „Bunicul a murit pentru că trupul 
lui a îmbătrânit, s-a îngreunat de povara anilor şi nu a 
mai funcționat cum trebuie”, decât „Pe bunicul l-a vrut 
Dumnezeu în Paradis”. Afirmații de felul acesta pot crea 
imaginea unui Dumnezeu care-i răpeşte pe cei dragi din 
viața micuților. Chiar dacă noi credem că cei răposați „se 
întorc în Casa Tatălui”, chiar dacă noi ştim că pentru fiecare 
dintre noi Dumnezeu pregăteşte un loc în viața de Dincolo, 
este bine să evităm să punem pe seama lui Dumnezeu 
despărțirile cauzate de moarte. În astfel de momente, mai 
ales atunci când copiii erau foarte ataşați de persoana care a 

Vorbindu-le copiilor despre răposaţi
Arta de a trăi



Actualitatea Creștină noiembrie 2013

Arta de a trăi

murit, ei trebuie ajutați să-şi exprime emoțiile, trebuie să li 
se vorbească cu sinceritate, trebuie să li se asigure confortul 
altor persoane dragi alături de ei.

Un alt aspect important este prezența copiilor la cimitir. 
Aici sunt mormintele celor dragi, iar vizitarea cimitirului 
poate realiza o legătură concretă cu realitatea morții şi, în 
acelaşi timp, oferă posibilitatea să-i onorăm pe cei răposați 
cu flori, cu rugăciunea noastră. Mergând la cimitir, este mai 
uşor să menții vie amintirea celor care nu mai sunt printre 
noi. Luând copiii la cimitir, alături de familie, se poate să 
li se explice lor că pomenindu-i pe cei răposați, îi facem să 
trăiască în continuare alături de noi. Dacă cu diferite ocazii 
celor mici li s-a oferit prilejul să trăiască alături de familie 
momente de rugăciune, de comuniune la mormintele celor 
dragi, cu siguranță că peste ani, ei vor şti să facă acelaşi 
lucru atunci când în viață vor apărea astfel de momente. 

Vor şti că a pune o floare pe mormântul părinților sau al 
celor apropiați este un gest de iubire; vor şti că rugăciunea 
pentru sufletele acestora este o mare mângâiere pentru cei 
de pe pământ şi un mare ajutor pentru cei de Dincolo. 

Cristina ȘoICAN

În ziua de 1 noiembrie, sărbătoarea Tuturor Sfinţilor, 
credincioşii contemplă în lumina credinţei bucuriile şi 

splendorile lăcaşului fericit al sufletelor ajunse la sfinţenie, 
„Biserica triumfătoare”, dar nu pierd din vedere faptul că o 
altă mulţime de fraţi şi surori în Cristos, după ce au trecut 
prin viaţa pământească, aşteaptă cu dor în pragul acestui 
lăcaş şi nu pot intra, deoarece se simt încă nevrednici, din 
cauza urmelor ce le mai poartă din călătoria prin locurile 
pline de noroiul păcatului; ele formează acea parte a 
Bisericii ce se numeşte „Biserica pătimitoare”. Aceste suflete 
suferă de dorul după casa Tatălui, de conştiinţa că nu se 
pot ajuta singure, de durerea ce le-o produce focul tainic 
rânduit de bunătatea divină să le redea puritatea desăvârşită, 
prin arderea impurităţilor aduse din viaţa trecătoare. 
După sărbătorirea tuturor sfinţilor, în multe părţi se făcea 
pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi, urmând un 
îndemn spontan al dragostei creştineşti. Sfântul Odilon, 
abate al mănăstirii benedictine din Cluny, în anul 998, a 
poruncit ca la 2 noiembrie, să se facă pomenirea tuturor 
călugărilor răposaţi. Sub influenţa celor peste o mie de 
mănăstiri benedictine, răspândite pe tot întinsul Europei, 
întreaga creştinătate apuseană a adoptat acest obicei şi, în 
anul 1311, Roma a stabilit în mod oficial ca la 2 noiembrie 
să fie celebrată pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi.

Ca un dar excepţional, în ziua de 2 noiembrie, fiecare 
preot poate celebra trei sfinte Liturghii; acest privilegiu 
a fost acordat mai întâi în anul 1748, pentru Biserica din 
Spania, şi în anul 1915, Papa Benedict al XV-lea l-a extins 
în întreaga Biserică Romano-Catolică.

Preocuparea şi rugăciunea pentru cei răposaţi se 
întemeiază pe adevărul despre existenţa unei stări 
intermediare între Biserica triumfătoare şi Biserica 
luptătoare: Biserica suferinţei curăţitoare; de asemenea, şi 
pe adevărul împărtăşirii sfinţilor, în temeiul căruia energia 

vitală a Trupului Mistic circulă de la părţile sănătoase 
spre cele suferinde şi le oferă ajutor. Mijlocirea sfinţilor 
şi rugăciunile credincioşilor de pe pământ, îndeosebi 
participarea la celebrarea jertfei euharistice oferite pentru 
sufletele celor răposaţi, ajută la desăvârşirea purificării 
lor „în sângele Mielului” (Ap 7, 18). Sfântul Apostol Paul 
aseamănă lucrarea de mântuire a sufletului cu zidirea unei 
clădiri: „Fiecare să ia seama cum zideşte. Altă temelie 
nimeni nu poate pune, în afară de aceea aşezată, adică 
Isus Cristos. Iar dacă pe această temelie cineva zideşte aur, 
argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie, înfăptuirea fiecăruia 
va fi dată pe faţă... Focul va dovedi cum este înfăptuirea 
fiecăruia... Dacă înfăptuirea cuiva va arde, va fi pierdere, 
el, ce e drept, va fi mântuit, dar ca prin foc” (1 Cor 3, 11-
15). Este „focul curăţitor” ce redă sufletelor celor răposaţi 
puritatea şi strălucirea cerute pentru a intra în deplina 
bucurie a Paradisului.

Acestor suflete, Biserica le oferă comemorarea solemnă 
de la 2 noiembrie, pentru a mărturisi dragostea cu care 
îi îmbrăţişează pe toţi fiii săi şi a menţine vie în sufletele 
credincioşilor conştiinţa datoriei şi a posibilităţii de a 
veni în ajutorul fraţilor şi surorilor din „focul” suferinţei 
curăţitoare şi aducătoare de bucurie nesfârşită.

Adaptare după Vieţile Sfinţilor
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice bucurești

Biserica pătimitoare
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Semnificații liturgice

Rubrica de față — „Semnificații liturgice“ — a cuprins 
până acum articole referitoare la diferite aspecte ale 

Liturgiei. De data aceasta, încercăm să răspundem chiar la 
întrebarea „Ce este Liturgia?“.

În primul rând, de ce „liturgie“ şi nu „liturghie“? Ambele 
variante derivă de la acelaşi cuvânt grecesc, leitourgia, care 
se referea inițial, în Antichitate, la servicii publice aduse 
de cetățeni pe cheltuiala lor, căpătând apoi şi înțelesul de 
slujire a preoților. În limbajul teologic răsăritean, termenul 
leitourgia este folosit de obicei, în sens strict, cu referire la 
celebrarea euharistică (ca şi românescul „Sfânta Liturghie“). 
În schimb, în Occident, pentru celebrarea Euharistiei s-a 
încetățenit cuvântul latin (cu etimologie necunoscută) 
missa, de unde derivă, în alte limbi, mass, messe, messa etc.; 
termenul liturgia are un înțeles general, fiind aplicat nu 
numai Euharistiei, ci ansamblului actelor de cult (publice) 
ale Bisericii.

În româneşte, „misă“ se foloseşte mai curând cu înțeles 
muzical; catolicii de limbă română folosesc, ca şi creştinii 
ortodocşi, termenul de „liturghie“ pentru celebrarea 
euharistică. De aceea, pentru a se putea face distincție, în 
literatura teologică catolică românească, se preferă folosirea 
neologismului „liturgie“ pentru desemnarea cultului în 
general.

Cuvântul are multe nuanțe de înțeles. Pe de o parte, 
se referă la ansamblul de servicii divine, rituri, celebrări 
şi rugăciuni ale Bisericii cuprinse în cărțile de cult, spre 
deosebire de devoțiunile private. De pildă, Vesperele sunt 
o celebrare liturgică; în schimb, o novenă nu este. Putem 
găsi însă şi exemple aparent surprinzătoare: Rozariul şi 
Calea Crucii nu sunt celebrări liturgice, ci devoțiuni; în 
schimb, rugăciunea de la masă este o celebrare liturgică 
(este indicată în Benedicționar)! 

Pe de altă parte, se vorbeşte de „liturgie“ ca formă 
particulară de organizare a cultului într-o anumită Biserică 
locală: vorbim astfel de „liturgia bizantină“, „liturgia 
armeană“ etc., adică de modul specific în care se desfăşoară 
cultul în Biserica bizantină, în cea armeană etc.; cu acest 
înțeles, „liturgie“ este sinonim cu „rit“.

Faptul că termenul „liturgie“ are atâtea sensuri îl face să se 
asemene cu cuvântul „biserică“. Şi acest termen este folosit 
cu mai multe înțelesuri: ansamblul tuturor creştinilor, o 
anumită grupare creştină diferențiată confesional, o parte 
a creştinătății determinată local, ba chiar clădirea în care se 
adună creştinii; unii îi limitează semnificația, gândindu-se 
că biserica se referă doar la preoți. 

Mulți dintre dumneavoastră ar spune, citind rândurile de 
mai sus, că Biserica este mai mult decât o simplă grupare a 
credincioşilor. Într-adevăr, în lumina credinței, Biserica este 
definită drept „Trupul mistic al lui Cristos“. De asemenea, 
putem înțelege Biserica drept sacrament primordial: este 
instituită de Cristos şi, deşi se arată, în lume, ca un semn 
vizibil printre popoare, realitatea ei ajunge dincolo de 

ceea ce vedem, comunicându-le oamenilor harul nevăzut, 
pentru mântuirea lor.

Ne putem întreba atunci dacă nu cumva şi pentru 
termenul de „liturgie“ există vreo astfel de definiție 
teologică, găsită prin reflecția asupra credinței. Răspunsul 
este afirmativ, una din cele mai frumoase astfel de definiții 
aflându-se în Constituția dogmatică Sacrosanctum 
concilium a Conciliului Vatican II. Aici se spune că liturgia 
este „exercitarea misiunii sacerdotale a lui Cristos, prin care 
sfințirea omului este reprezentată prin semne văzute şi este 
realizată într-un mod propriu fiecăruia şi în acelaşi timp 
se aduce cultul public integral de către Trupul Mistic al lui 
Cristos — de către Cap şi mădularele sale“ (nr. 7).

Aşa cum Biserica este doar la prima vedere o grupare 
de credincioşi, realitatea ei profundă fiind Trupul lui 
Cristos, şi în cazul liturgiei, definiția de mai sus îi pune în 
evidență elementul de mister: deşi există o componentă 
vizibilă — asemenea „materiei“ unui sacrament — care, 
în cazul nostru, este „cultul public“, lucrurile nu se opresc 
aici. Realitatea supranaturală la care trimite acest cult este 
lucrarea preoțească a lui Cristos, adică moartea şi învierea 
sa pentru mântuirea oamenilor. De la acest eveniment 
îşi dobândeşte Biserica toată eficacitatea, celebrând mai 
ales Euharistia, celelalte sacramente, Liturgia orelor şi 
celebrările liturgice în general. 

Toate acestea îi fac pe creştini să devină părtaşi la 
roadele răscumpărării oferite de Cristos-Preotul. Lucrurile 
se întâmplă astfel — se spune mai departe în definiție — 
datorită faptului că acest cult este adus de către Trupul 
mistic (deci de Biserică), precizându-se că este vorba de 
Cap şi mădulare. 

Aşadar, creştinii sunt mădularele unui organism viu, al 
cărui Cap este Mântuitorul; participând la cultul public, 
vizibil, al acestui organism, intrăm în legătură cu roadele 
de har ale Trupului mistic. Sau, cu alte cuvinte, liturgia de 
pe pământ este o pregustare a liturgiei cereşti.

Într-un fel, toate acestea se întâmplă atunci când 
„mergem la biserică“...

Wilhelm TAuWINKL

Ce este Liturgia?
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Anul Credinţei a început la a 50-a aniversare a deschiderii 
Conciliului Vatican II. Această coincidenţă ne permite 

să vedem că Conciliul Vatican II a fost unul despre credinţă, 
deoarece ne-a invitat să repunem în centrul vieţii noastre 
ecleziale şi personale primatul lui Dumnezeu în Cristos. 
De fapt, Biserica nu presupune niciodată credinţa ca un 
fapt sigur, ci ştie că acest dar al lui Dumnezeu trebuie 
hrănit şi întărit, ca să continue să conducă drumul nostru. 
Conciliul Vatican II a făcut să strălucească credinţa în 
cadrul experienţei umane, parcurgând astfel căile omului 
contemporan. Astfel a apărut modul în care credinţa 
îmbogăţeşte existenţa umană în toate dimensiunile sale.

Aceste consideraţii despre credinţă – în continuitate cu 
tot ceea ce magisteriul Bisericii a rostit cu privire la această 
virtute teologală – vor să se adauge la ceea ce Benedict al 
XVI-lea a scris în scrisorile enciclice despre caritate şi despre 
speranţă. El deja completase o primă redactare a scrisorii 
enciclice despre credinţă. Îi sunt profund recunoscător 
pentru aceasta şi, în fraternitatea lui Cristos, asum munca 

sa preţioasă, adăugând la text câteva contribuţii ulterioare. 
Succesorul lui Petru, ieri, astăzi şi mâine, este chemat, de 
fapt, să-i „întărească pe fraţi” în acea incomensurabilă 
comoară a credinţei pe care Dumnezeu o dăruieşte ca 
lumină pe drumul fiecărui om.

În credinţă, dar al lui Dumnezeu, virtute supranaturală 
revărsată de el, recunoaştem că o mare iubire ne-a fost 
oferită, că un Cuvânt bun ne-a fost adresat şi că, primind 
acest Cuvânt, care este Isus Cristos, Cuvânt întrupat, Duhul 
Sfânt ne transformă, luminează drumul viitorului şi face 
să crească în noi aripile speranţei pentru a-l parcurge cu 
bucurie. Credinţa, speranţa şi caritatea constituie, într-o 
minunată împletire, dinamismul existenţei creştine spre 
comuniunea deplină cu Dumnezeu. Cum este această cale 
pe care credinţa o deschide înaintea noastră? De unde vine 
lumina sa puternică ce permite să lumineze drumul unei 
vieţi reuşite şi pline de roade?

(Lumen fidei, nr. 6-7)

kl

Credinţa, speranţa şi caritatea constituie dinamismul
existenţei creştine
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„Sunteţi zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor”

Nu ştiu dacă aţi reflectat vreodată asupra semnificaţiei 
pe care o are expresia „Biserica este apostolică”. 

Poate câteodată, venind la Roma, v-aţi gândit la importanţa 
apostolilor Petru şi Paul care aici şi-au dat viaţa pentru a 
duce şi a mărturisi Evanghelia.

Dar este mai mult. A mărturisi că Biserica este apostolică 
înseamnă a sublinia legătura constitutivă pe care ea o are 
cu apostolii, cu acel mic grup de doisprezece oameni pe 
care Isus i-a chemat la el într-o zi, i-a chemat pe nume, 
pentru ca să rămână cu El şi pentru a-i trimite să predice 
(cf. Mc 3,13-19). De fapt, „apostol” este un cuvânt grecesc 
care înseamnă „trimis”. Un apostol este o persoană care 
este trimisă să facă ceva şi apostolii au fost aleşi, chemaţi 
şi trimişi de Isus pentru a continua lucrarea Sa, adică să 
se roage – este prima muncă a unui apostol – şi a doua, să 
vestească Evanghelia. [...]

Atunci când ne gândim la succesorii apostolilor, 
Episcopii, inclusiv Papa, pentru că şi el este Episcop, 
trebuie să ne întrebăm dacă acest succesor al apostolilor 
mai întâi se roagă şi dacă după aceea vesteşte Evanghelia: 
aceasta înseamnă a fi apostol şi pentru aceasta Biserica este 
apostolică. Noi toţi, dacă vrem să fim apostoli aşa cum vom 
explica acum, trebuie să ne întrebăm: Eu mă rog pentru 
mântuirea lumii? Vestesc evanghelia? Aceasta este Biserica 
apostolică! Este o legătură constitutivă pe care o avem cu 
apostolii. Pornind chiar de la aceasta, aş vrea să subliniez pe 
scurt trei semnificaţii ale adjectivului „apostolică”, aplicat 
Bisericii.

1. Biserica este apostolică pentru că este întemeiată 

pe predica şi pe rugăciunea apostolilor, pe autoritatea 
care le-a fost dată lor de Cristos însuşi. Sfântul Paul le 
scrie creştinilor din Efes: „Sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi 
oameni de casă ai lui Dumnezeu, zidiţi pe temelia apostolilor 
şi a profeţilor, piatra unghiulară fiind Cristos Isus” (2,19-
20); adică îi aseamănă pe creştini cu pietrele vii ce formează 
un edificiu, care este Biserica, şi acest edificiu este întemeiat 
pe apostoli, drept coloane, iar piatra care sprijină totul 
este Isus însuşi. Fără Isus, nu poate să existe Biserica! Isus 
este tocmai baza Bisericii, fundamentul! Apostolii au trăit 
cu Isus, au ascultat cuvintele Sale, au împărtăşit viaţa Sa, 
mai ales, au fost martori ai morţii şi învierii Sale. Credinţa 
noastră, Biserica pe care Cristos a voit-o, nu se întemeiază 
pe o idee, nu se întemeiază pe o filozofie, se întemeiază pe 
Cristos însuşi. [...] 

2. Dar să ne întrebăm: Cum este posibil pentru noi să ne 
legăm cu acea mărturie, cum poate să ajungă până la noi 
ceea ce au trăit apostolii cu Isus, ceea ce au ascultat de la 
El? Iată a doua semnificaţie a termenului „apostolicitate”. 
Catehismul Bisericii Catolice afirmă că Biserica este 
apostolică deoarece „păstrează şi transmite, cu ajutorul 
Duhului Sfânt care locuieşte în ea, învăţătura, depozitul 
bun, cuvintele sănătoase auzite de la apostoli” (nr. 857). 
Biserica păstrează de-a lungul secolelor acest tezaur preţios, 
care este Sfânta Scriptură, doctrina, Sacramentele, slujirea 
păstorilor, aşa încât putem să fim fideli lui Cristos şi să fim 
părtaşi de însăşi viaţa Sa. Este ca un fluviu care curge în 
istorie, se dezvoltă, irigă, însă apa care curge este mereu 
aceea care porneşte de la izvor, iar izvorul este Cristos 
însuşi: El este Cel Înviat, El este Cel Viu, şi cuvintele Sale nu 

Dosar

cu Sfântul Părinte

Despre credință

[...]
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trec, pentru că El nu trece, El este viu, El astăzi este printre 
noi aici, El ne aude şi noi vorbim cu El şi El ne ascultă, 
este în inima noastră. Isus este cu noi, astăzi! Aceasta este 
frumuseţea Bisericii: prezenţa lui Isus printre noi. [...]

3. Ultimul gând: Biserica este apostolică pentru că este 
trimisă să ducă Evanghelia la toată lumea. Continuă în 
drumul istoriei însăşi misiunea pe care Isus a încredinţat-o 
apostolilor: „Aşadar, mergeţi şi faceţi ucenici din toate 
naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, învăţându-i să ţină toate câte v-am poruncit. 
Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” 
(Mt 28,19-20). Aceasta este ceea ce Isus ne-a spus să 
facem! Insist asupra acestui aspect al misionarităţii, pentru 
că Cristos ne invită pe toţi „să mergem” în întâmpinarea 
celorlalţi, ne trimite, ne cere să ne mişcăm pentru a duce 
bucuria Evangheliei! Însă la un moment dat să ne întrebăm: 
Suntem misionari prin cuvântul nostru, dar mai ales prin 
viaţa noastră creştină, prin mărturia noastră? Sau suntem 
creştini închişi în inima noastră şi în bisericile noastre, 
creştini de sacristie? Creştini numai cu vorba, dar care 
trăiesc ca păgânii? Trebuie să ne punem aceste întrebări, 
care nu sunt un reproş. Şi eu mă întreb pe mine însumi: 
Cum sunt creştin, cu mărturia într-adevăr?

Biserica are rădăcinile ei în învăţătura apostolilor, 
martori autentici ai lui Cristos, dar priveşte la viitor, are 
conştiinţa fermă că este trimisă – trimisă de Isus – să fie 
misionară, ducând numele lui Isus cu rugăciunea, vestirea şi 
mărturia. O Biserică ce se închide în ea însăşi şi în trecut, o 
Biserică ce priveşte numai micile reguli date de obişnuinţe, 
de atitudini, este o Biserică ce trădează propria identitate; 
o Biserică închisă trădează propria identitate! Aşadar, să 
redescoperim astăzi toată frumuseţea şi responsabilitatea 
de a fi Biserică apostolică! Şi amintiţi-vă: Biserică apostolică 
pentru că ne rugăm – prima misiune – şi pentru că vestim 
Evanghelia cu viaţa noastră şi cu cuvintele noastre.

(Audiența generală, miercuri, 16 octombrie)

În Biserică, unitatea şi diversitatea se conjugă pentru 
a fi bogăţie

Cred într-una, sfântă, catolică… Biserică”. Înainte 
de toate: ce înseamnă catolic? Derivă din grecescul 

„kath’olon” care înseamnă „conform întregului”, totalitatea. 
În ce sens această totalitate se aplică Bisericii? În ce sens 
noi spunem că Biserica este catolică? Aş spune, în trei 
semnificaţii fundamentale.

1. Prima semnificație. Biserica este catolică pentru că 
este spaţiu, casa în care ne este vestită întreaga credinţă, 
în care mântuirea pe care Cristos ne-a adus-o este 
oferită tuturor. Biserica ne face să întâlnim milostivirea 
lui Dumnezeu care ne transformă pentru că în ea este 
prezent Isus Cristos, care îi dăruieşte adevărata mărturisire 
de credinţă, plinătatea vieţii sacramentale, autenticitatea 
slujirii primite prin hirotonire. În Biserică, fiecare dintre 

noi găseşte ceea ce este necesar pentru a crede, pentru a trăi 
ca nişte creştini, pentru a deveni sfinţi, pentru a merge în 
orice loc şi în orice epocă. [...]

2. O a doua semnificaţie: Biserica este catolică pentru 
că este universală, este răspândită în toate părţile lumii 
şi vesteşte Evanghelia fiecărui bărbat şi fiecărei femei. 
Biserica nu este un grup de elită, nu se referă numai la 
unii. Biserica nu are închideri, este trimisă la totalitatea 
persoanelor, la totalitatea neamului omenesc. Şi unica 
Biserică este prezentă şi în cele mai mici părţi ale ei. Fiecare 
poate să spună: în parohia mea, este prezentă Biserica 
catolică, pentru că şi ea este parte a Bisericii universale, şi ea 
are plinătatea darurilor lui Cristos, credinţa, Sacramentele, 
slujirea; este în comuniune cu Episcopul, cu Papa şi este 
deschisă tuturor, fără distincţii. Biserica nu este numai 
la umbra clopotniţei noastre, ci cuprinde o imensitate de 
neamuri, de popoare care mărturisesc aceeaşi credinţă, 
se hrănesc din aceeaşi Euharistie, sunt slujiţi de aceiaşi 
păstori. A ne simţi în comuniune cu toate Bisericile, cu toate 
comunităţile catolice mici sau mari din lume! Este frumos 
acest lucru! Şi apoi, a simţi că toţi suntem în misiune, 
comunităţi mici sau mari, toţi trebuie să deschidem uşile 
noastre şi să ieşim pentru Evanghelie. Să ne întrebăm 
aşadar: ce fac eu pentru a comunica altora bucuria de a-l 
întâlni pe Domnul, bucuria de a aparţine Bisericii? A vesti 
şi a mărturisi credinţa nu este treaba câtorva, mă priveşte şi 
pe mine, pe tine, pe fiecare dintre noi!

3. Un al treilea şi ultim gând: Biserica este catolică 
pentru că este „Casa armoniei” unde unitatea şi 
diversitatea ştiu să se conjuge pentru a fi bogăţie. Să 
ne gândim la imaginea simfoniei, care înseamnă acord, 
armonie, diferite instrumente sună împreună; fiecare 
menţine timbrul său inconfundabil şi caracteristicile sale 
de sunet se acordă pe ceva comun. Apoi, este cel care 
conduce, dirijorul, şi în simfonia care este interpretată, 
toţi cântă împreună în „armonie”, dar nu este şters timbrul 
fiecărui instrument; dimpotrivă, particularitatea fiecăruia 
este valorizată la maxim!

Este o imagine frumoasă care ne spune că Biserica este 
ca o mare orchestră în care există varietate. Nu suntem 
toţi egali şi nu trebuie să fim toţi egali. Toţi suntem 
diverşi, diferiţi, fiecare cu propriile calităţi. Şi aceasta este 
frumuseţea Bisericii: fiecare aduce ceea ce este al său, ceea 
ce Dumnezeu i-a dat, pentru a-i îmbogăţi pe alţii. Şi printre 
componenţi, există această diversitate, dar este o diversitate 
care nu intră în conflict, nu se contrapune; este o varietate 
care se lasă contopită în armonie de Duhul Sfânt; El este 
adevăratul „Învăţător”, El însuşi este armonie. [...].

Viaţa Bisericii este varietate şi atunci când vrem să 
punem uniformitate peste toţi, ucidem darurile Duhului 
Sfânt. Să îl rugăm pe Duhul Sfânt, care este însuşi autorul 
acestei unităţi în varietate, al acestei armonii, pentru ca să 
ne facă tot mai „catolici”, adică parte din această Biserică 
care este catolică şi universală! 

(Audienţa generală, miercuri, 9 octombrie)
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Lecturile din această duminică ne invită să medităm 
asupra câtorva caracteristici fundamentale ale familiei 

creştine.

1. Prima:  familia care se roagă. Textul din Evanghelie 
scoate în evidenţă două moduri de rugăciune, unul fals 
- cel al fariseului, şi celălalt autentic - cel al vameşului. 
Fariseul întrupează o atitudine care nu exprimă aducerea 
de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile sale şi 

pentru milostivirea sa, ci mai degrabă satisfacţie de sine. 
Fariseul se simte drept, se simte în ordine, se împăunează 
de asta şi îi judecă pe alţii de la înălţimea piedestalului său. 
Dimpotrivă, vameşul nu înmulţeşte cuvintele. Rugăciunea 
sa este umilă, sobră, pătrunsă de conştiinţa propriei 
nevrednicii, a propriilor mizerii: acest om într-adevăr 
recunoaşte că are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de 
milostivirea lui Dumnezeu.

Rugăciunea vameşului este rugăciunea celui sărac, este 

Pe 26 şi 27 octombrie, la Roma, a avut loc marele pelerinaj 
al familiilor din întreaga lume la Mormântul Sfântului 

Petru, organizat cu ocazia Anului Credinţei de Consiliul 
Pontifical al Familiei. Din datele organizatorilor rezultă că 
pelerinii proveneau din aproximativ 70 de ţări. 

Programul celor două zile de pelerinaj la Roma a început 
sâmbătă seară, pe 26 octombrie, în Piaţa Sfântul Petru, 
cu prezenţa Papei Francisc şi Mărturisirea de Credinţă. 
Duminică, 27 octombrie, manifestările au început tot în 
Piaţa Sfântul Petru, cu recitarea rugăciunii Rozariului, ca 
pregătire la Sfânta Liturghie prezidată de Papa Francisc. 
Rugăciunea „Angelus” în faţa bazilicii vaticane a fost ultimul 
moment de rugăciune publică a celor care au participat la 
marele pelerinaj al familiilor în Anul Credinţei. 

Primind vineri în audienţă membrii Consiliului 
Pontifical al Familiei, reuniţi la Roma cu ocazia adunării 
plenare, Sfântul Părinte Papa Francisc a subliniat că 
„familiile cu adevărat creştine se recunosc după fidelitate, 
răbdare, deschiderea faţă de viaţă şi respectul faţă de cei 
bătrâni”: „Secretul a toate acestea este prezenţa lui Isus 
în familie. Să propunem, aşadar, tuturor, cu respect şi 

curaj, frumuseţea căsătoriei şi a familiei luminate de 
Evanghelie! Şi pentru aceasta, să ne apropiem cu atenţie şi 
afecţiune de familiile aflate în greutăţi, de cele constrânse 
să-şi părăsească ţara, care sunt fărâmiţate, care nu au o 
casă sau un loc de muncă, sau suferă din diferite motive, 
de soţii în criză sau de cei de acum despărţiţi. Tuturor, 
vrem să le fim aproape vestind Evanghelia familiei, 
vestind frumuseţea familiei!”

Pelerinajul familiilor la Mormântul Sfântului Petru

Trăiţi mereu cu credinţă şi simplitate, ca sfânta Familie de la Nazaret!

- ANUL CREDINȚEI - 
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rugăciunea plăcută lui Dumnezeu care, aşa cum spune 
prima lectură, „ajunge până la nori” (Sir 35,20), în timp ce 
rugăciunea fariseului este îngreunată de balastul vanităţii.

În lumina acestui Cuvânt, aş vrea să vă întreb pe voi, 
dragi familii: vă rugaţi vreodată în familie? Unii da, ştiu 
asta. Dar atâţia îmi spun: cum se face? Se face aşa cum a 
făcut vameşul, este clar: cu umilinţă, în faţa lui Dumnezeu. 
Fiecare cu umilinţă se lasă privit de Domnul şi cere 
bunătatea sa, ca să vină la noi. Însă, în familie, cum se face? 
Pentru că se pare că rugăciunea este un lucru personal, 
şi apoi nu există niciodată un moment potrivit, liniştit, 
în familie... Da, este adevărat, însă este şi problemă de 
umilinţă, de a recunoaşte că avem nevoie de Dumnezeu, ca 
vameşul! Şi toate familiile, toți avem nevoie de Dumnezeu: 
toţi, toţi! Avem nevoie de ajutorul său, de puterea sa, de 
binecuvântarea sa, de milostivirea sa, de iertarea sa. Şi este 
nevoie de simplitate: pentru a ne ruga în familie, este nevoie 
de simplitate! A ne ruga împreună „Tatăl nostru”, în jurul 
mesei, nu este un lucru extraordinar: este uşor. Şi a ne ruga 
împreună Rozariul, în familie, este foarte frumos, dă atâta 
putere! Şi chiar şi a ne ruga unul pentru altul: soţul pentru 
soţie, soţia pentru soţ, amândoi pentru copii, copiii pentru 
părinţi, pentru bunici... A ne ruga unul pentru altul. Asta 
înseamnă a ne ruga în familie şi asta face puternică 
familia: rugăciunea.

2. Lectura a doua ne sugerează o altă idee:  familia 
păstrează credinţa. Apostolul Paul, la apusul vieţii sale, 
face un bilanţ fundamental şi spune: „Am păstrat credinţa” 
(2Tim  4,7). Dar cum a păstrat-o? Nu într-un seif! Nu a 
ascuns-o sub pământ, ca acel servitor un pic leneş. Sfântul 
Paul aseamănă viaţa sa cu o bătălie şi cu o alergare. A 
păstrat credinţa pentru că nu s-a limitat s-o apere, ci a 
vestit-o, a iradiat-o, a dus-o departe. S-a opus cu hotărâre 
celor care voiau să păstreze, „să îmbălsămeze” mesajul lui 
Cristos între graniţele Palestinei. Pentru aceasta a făcut 
alegeri curajoase, a mers în teritorii ostile, s-a lăsat provocat 
de cei de departe, de culturi diferite, a vorbit deschis fără 
frică. Sfântul Paul a păstrat credinţa pentru că, aşa cum a 
primit-o, a dăruit-o, mergând în periferii, fără a se baricada 
pe poziţii defensive.

Şi aici, putem întreba: în ce mod noi, în familie, păstrăm 
credinţa noastră? O ţinem pentru noi, în familia noastră, ca 
un bun privat, ca un cont în bancă, sau ştim s-o împărtăşim 
cu mărturia, cu primirea, cu deschiderea spre alţii? Cu toţii 
ştim că familiile, în special cele tinere, sunt adesea „în fugă”, 
foarte ocupate; însă vă gândiţi vreodată că această „alergare” 
poate să fie şi alergarea credinţei? Familiile creştine sunt 
familii misionare. Însă, am auzit ieri, aici în piaţă, mărturia 
unor familii misionare. Sunt misionare şi în viaţa de fiecare 
zi, făcând lucrurile de fiecare zi, punând în toate sarea şi 
drojdia credinţei! A păstra credinţa în familie şi a pune 
sarea şi drojdia credinţei în lucrurile de fiecare zi!

3. Şi un ultim aspect îl luăm din Cuvântul lui 
Dumnezeu:  familia care trăieşte bucuria. În Psalmul 
responsorial se găseşte această expresie: „Să audă săracii 

şi să se bucure” (33/34,3). Tot Psalmul acesta este un 
imn adus Domnului, izvor de bucurie şi de pace. Şi care 
este motivul acestei bucurii? Este acesta: Domnul este 
aproape, ascultă strigătul celor umili şi-i eliberează de rău. 
Scria asta tot Sfântul Paul: „Bucuraţi-vă mereu... Domnul 
este aproape!” (Fil 4,4-5). Eh... mie mi-ar plăcea să pun o 
întrebare, astăzi. Dar, fiecare s-o poarte în inima sa, acasă, 
da? Ca o temă de făcut. Şi să răspundă singur. Cum merge 
bucuria acasă la tine? Cum merge bucuria în familia ta? 
Daţi voi răspunsul.

Dragi familii, voi ştiţi bine asta: bucuria adevărată care se 
gustă în familie nu este ceva superficial, nu vine din lucruri, 
din circumstanţele favorabile. Bucuria adevărată vine 
dintr-o armonie profundă dintre persoane, pe care cu 
toţii o simt în inimă şi care ne face să simţim frumuseţea 
de a fi împreună, de a ne susţine reciproc pe drumul vieţii. 
Însă la baza acestui sentiment de bucurie profundă este 
prezenţa lui Dumnezeu, prezenţa lui Dumnezeu în familie, 
este iubirea sa primitoare, milostivă, respectuoasă faţă de 
toţi. Şi, mai ales, o iubire răbdătoare: răbdarea este o virtute 
a lui Dumnezeu şi ne învaţă, în familie, cum să avem această 
iubire răbdătoare, unul cu altul. A avea răbdare între noi. 
Iubire răbdătoare. Numai Dumnezeu ştie să creeze armonia 
diferenţelor. Dacă lipseşte iubirea lui Dumnezeu, şi familia 
pierde armonia, prevalează individualismele şi se stinge 
bucuria. În schimb, familia care trăieşte bucuria credinţei 
o comunică în mod spontan, este sare a pământului şi 
lumină a lumii, este drojdie pentru toată societatea.

Dragi familii, trăiţi mereu cu credinţă şi simplitate, ca 
sfânta Familie de la Nazaret. Bucuria şi pacea Domnului 
să fie mereu cu voi!

(Piaţa Sfântul Petru, duminică, 27 octombrie 2013, 
Omilia la Sfânta Liturghie cu ocazia Zilei Familiei în Anul 
Credinţei)
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Rubrica „Credinţa cu nume şi prenume” a ajuns la final 
odată cu încheierea Anului Credinţei. Prezentându-vă 

cele câteva medalioane de personalităţi din diferite domenii 
de activitate, oameni care de-a lungul istoriei au întrupat în 
mod viu credinţa în Dumnezeu, exprimând-o concret, în 
propria viaţă şi profesiune, am dorit, de fapt, să vă oferim 
un şirag de modele inspiratoare. 

Din salba de medalioane care au alcătuit acest colier, 
lipseau însă un nume şi un prenume românesc, de aceea, 
această serie nu putea să se încheie fără un scurt portret 
spiritual al doamnei Alice Voinescu, despre care s-a spus pe 
bună dreptate că a fost „o creştină nu numai prin botez, ci 
şi prin acţiunile sale”.

Ca şi în cazul oamenilor de credinţă din articolele 
precedente, preferăm să o lăsăm pe femeia de credinţă Alice 
Voinescu să se prezinte singură, graţie câtorva din reflecţiile 
sale, culese din volumul  „Scrisori către fiul şi fiica mea”, 
apărut la Editura Dacia, în 1994, într-o ediţie îngrijită de 
Maria-Ana Murnu. Alice Voinescu nu a avut copii, dar a 
îndrumat numeroşi tineri ca şi cum i-ar fi fost fii şi fiice. I-a 
ascultat şi i-a sfătuit, împărţind cu ei înţelesurile adânci ale 
vieţii la care ajunsese prin studiu, meditaţie şi rugăciune.  

Iată ce înţeleg prin chemare…
„Chemarea voastră, copiii mei, ea e crucea voastră, şi nu 

seamănă cu a nimănui. Numai Cristos, când veţi intra pe 
urmele lui, vă va putea dumiri încotro să vă îndreptaţi. Iată 
de ce nu vă voi mai sfătui să fiţi într-un fel sau altul, ci numai 
în felul fără specific, pe care vi-l arată Isus în clipa când 
veţi striga spre El întru ajutor. Când păşeşti pe calea Lui, 
afli în curând că-l vei chema tot mai des, tot mai tare, tot 
mai urgent, că nici nu vei mai păşi un pas cu propriile tale 
puteri, ci că El te va duce mereu (…). Cristos Mântuitorul 
este calea pe care ne întâlnim chemarea noastră a fiecăruia. 
Cei care socot că sunt creştini pentru că respectă cu stricteţe 
anumite ordonanţe şi prescripţii fixe şi care mor de frică să 
nu greşească o iotă, săracii, nu mă îndoiesc că-i va salva 
marea milă şi pe ei, dar bucuria învierii la viaţa adevărată o 
trăieşte chiar aici pe pământ numai acela care e mântuit de 
spaimă, cel care a gustat din libertate, răspunzând chemării 

lui zi cu zi, clipă cu clipă. 
Acest răspuns e Dragoste 
şi Dumnezeu e Dragoste.” 
(A. Voinescu, „Scrisori 
către fiul şi fiica mea”, 
p.15; prima scrisoare, 
datată 18 august 1950).  

Chemarea tineretului 
de azi…

Pe 20 martie 1935, 
putea fi auzită la Radio conferinţa lui Alice Voinescu, 
intitulată „Orientări în educaţia femeii”, care se încheia cu 
acest paragraf de o impresionantă actualitate, valabil pentru 
generaţiile tinere din orice timp şi din orice loc: „Tineretul 
de azi are chemarea să trăiască actualul, dar poate risca să 
se îngroape în acest actual! Pentru a-şi împlini chemarea, 
i se cere curajul de a se adânci în clipă până acolo unde 
izvorăşte din ea un sens care o integrează în veşnicie”. (A. 
Voinescu, „Scrisori către fiul şi fiica mea”, p.113)

Bucuria? Activă şi creatoare
„Spre ce ţel să creştem copiii de azi?”, se întreba Alice 

Voinescu într-o altă conferinţă radiofonică, difuzată pe 25 
mai 1935. Răspunsul acestei mari doamne a culturii, care 
poseda „talentul iubirii de oameni”, cum spunea despre ea 
o fostă studentă, atrăgea astfel atenţia asupra importanţei 
jertfei în viaţa noastră: „A scuti o viaţă omenească de 
jertfă este cel mai sigur mijloc de a o face victima unora 
şi totodată călăul altora. Lumea cea nouă o dorim nu 
numai mai dreaptă şi mai bună, dar o visăm şi mai plină de 
bucurie. Ca să facem loc bucuriei, trebuie să ne dezbrăcăm 
de plăceri. Copilului i se oferă azi plăceri mai multe decât 
poate suporta, şi cum plăcerea depinde de alţii şi de lucru, 
se deprinde copilul nu atât dependent, cât pasiv. Bucuria 
este activă şi creatoare. 

În Paradisul lumii viitoare – lumea dreptăţii, a bunătăţii, 
a bucuriei – nu se poate, vai, ajunge decât trecând prin 
poarta strâmtă a jertfei de sine, oricând şi oriunde.” (A. 
Voinescu, „Scrisori către fiul şi fiica mea”, p.118)

Încheiem rândurile dedicate omului de credinţă Alice 
Voinescu cu speranţa ca aceste spicuiri să fie deschizătoare 
de interes în aprofundarea gândurilor pe care ni le-a lăsat 
fiecăruia dintre noi cea care spunea că atunci când ne rugăm 
„Vie împărăţia ta”, ar trebui să fim conştienţi de faptul că 
„suntem toţi răspunzători de grăbirea sau întârzierea 
acestei împărăţii”. (A. Voinescu, „Scrisori către fiul şi fiica 
mea”, p.91)

Anca MĂRTINAȘ GIuLIMoNDI

FIȘA UNUI OM DE CREDINŢĂ
NUME: VOINESCU
PRENUME: ALICE
OCUPAŢIE: Scriitoare, eseistă, profesor universitar, critic de 
teatru. A fost prima româncă doctor în filozofie, la Sorbona, 
în 1913. A creat Catedra de estetică și istoria teatrului la 
Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București.
PERIOADA VIEŢII: Turnu Severin, 10 februarie 1885 – 
Bucureşti, 4 iunie 1961

Dosar

În căutarea sensului ce integrează clipa în veşnicie
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Vladimir Ghika - Martor al credinței (14/14)

Pagina Ghika

Iată că am ajuns cu bine la sfârşitul acestui serial care 
ne-a însoțit pe parcursul Anului Credinței. În ajunul 

sărbătoririi a 90 de ani de la hirotonirea lui Vladimir 
Ghika, prin care devenea preot al clerului capitalei 
franceze, pe data de 6 octombrie, în Catedrala Notre 
Dame, Arhidieceza de Paris a dorit să celebreze o Sfântă 
Liturghie prin care să-i mulțumească lui Dumnezeu 
pentru darul beatificării Monseniorului Ghika. Vă propun, 
după cuvintele Cardinalului Amato din episodul trecut, 
cuvintele Cardinalului André Vingt-Trois, Arhiepiscopul 
Parisului, rostite la celebrarea solemnă de pe 6 octombrie 
2013:

„Credința este cea care poate transforma inima noastră, 
poate transforma inima oamenilor şi poate să facă să vină o 
lume nouă. Pentru experiența credinței, viața lui Vladimir 
Ghika ne este ca o ilustrație. Pe tot parcursul vieții sale, 
viața sa de tânăr şi adult, el a căutat să-l cunoască mai bine 
pe Dumnezeu, să îi slujească mai bine şi să îl recunoască 
mai bine în fețele săracilor. Toată viața sa a fost condus de 
această certitudine, că doar Dumnezeu nu dezamăgeşte… 
Esența acțiunilor sale a fost punerea sa deplină în serviciul 
fraților, fie că răspundea necesităților diferite oriunde în 
lume, fie că era vorba despre a însoți bărbați şi femei care 
căutau voința Domnului şi pentru care el a fost un ghid, 
fie că ne referim la situația comunității de la Villejuiff, 
unde trăia în mijlocul celor mai săraci, ori atunci când s-a 
reîntors în România, în timpul Celui de-al II-lea Război 
Mondial. Aici a decis să rămână după instalarea regimului 
comunist, dându-şi seama că frații săi, compatrioții săi, 
vor traversa o perioadă de încercări, în care va fi nevoie 
nu atât de oameni excepționali, dar de oameni înrădăcinați 
în credință şi convinşi că doar Dumnezeu poate schimba 
lumea şi că orice încercare de schimbare a lumii fără el 
este destinată eşecului. Noi ştim că pentru mărturia lui, a 
plătit cu viața. El a dat mărturia supremă prin martiriu. Nu 

toți sunt chemați să dea 
mărturie prin martiriu, 
dar toți sunt chemați să-
şi fondeze viața pe aceeaşi 
convingere: puterea lui 
Dumnezeu poate acționa 
în existența fiecăruia 
dintre noi; chiar dacă 
noi nu ne recunoaştem 
drept mari credincioşi, 
chiar dacă avem încă o 
mulțime de întrebări în 
inima noastră, chiar dacă 
ne confruntăm cu neliniştile şi slăbiciunile libertății noastre 
sau, pur şi simplu, cu slăbiciunile vieții noastre, noi ştim că 
sămânța minusculă a credinței poate dezrădăcina copaci şi 
să-i planteze în mare, adică să realizeze imposibilul.

Această încredere că Dumnezeu este maestrul 
imposibilului, este izvorul nu doar al perseverenței 
noastre, dar şi al bucuriei şi al seninătății noastre. Trebuie, 
aşa cum Sfântul Paul îi aminteşte lui Timotei, să nu 
uităm niciodată darul primit prin impunerea mâinilor 
în momentul botezului şi al mirului, această plenitudine 
de Spirit Sfânt care vine să locuiască în inima noastră şi 
care, de fapt, transformă darurile şi slăbiciunile pe care 
le avem pentru a le pune în slujba operei lui Dumnezeu. 
Trebuie să fim conştienți că acest Duh Sfânt care ne umple 
nu este un spirit de frică, ci un spirit de forță, de iubire 
şi de rațiune. Nu trebuie să ne fie ruşine să dăm mărturie 
despre Domnul nostru; să nu ne ruşinăm de cei care ne-au      
transmis credința.

Dragi frați şi surori, celebrând memoria Fericitului 
Vladimir Ghika, noi îi mulțumim lui Dumnezeu care 
ne-a dat prin el un semn perceptibil al puterii credinței, 
al acestei puteri a harului, al acestei puteri a Duhului Sfânt 
în inima omului. Mulțumim pentru fidelitatea sa față de 
iubirea lui Dumnezeu, pentru fidelitatea sa față de iubirea 
săracilor, pentru disponibilitatea sa totală, pentru dăruirea 
de bunăvoie a vieții sale, acceptând să se ofere în sacrificiu.

Fie ca Dumnezeu să ne inspire prin acest exemplu 
certitudinea că fiecare dintre noi poate deveni un adevărat 
depozitar al Evangheliei şi un adevărat mărturisitor al 
credinței. Amin.”

Cardinal André Vingt-Trois, 
Arhiepiscop de Paris

Textul integral al omiliei în limba franceză îl găsiţi 
pe blogul postulaturii: http://vladimiri-ghika-amicus.
blogspot.ro, unde este și o legătură către înregistrarea 
celebrării, facută de KTo și postată pe YouTubE: http://
www.youtube.com/watch?v=8QshcHcXS6s

Card. André Vingt-Trois
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Sfânta Scriptură

Deşi situaţia nu este rară, în această duminică, ni 
se propune, la prima lectură, un fragment dintr-o 

rugăciune pe care înţeleptul rege Solomon a îndreptat-o 
către Dumnezeu. 

Rugăciunea este, în fond, o formă de exprimare care îi 
permite autorului ei să facă un elogiu - descriere a Celui 
căruia i se adresează. Într-adevăr, din experienţa vieţii şi din 
reflecţia lui profundă, Solomon a înţeles că Dumnezeu este 
atât de mare, încât lumea este în faţa lui ca un fir de praf pe 
balanţă ori ca o picătură de rouă care cade pe pământ. Mai 
mult, El iubeşte tot ce există, căci dacă ar fi urât vreun lucru, 
nu l-ar fi creat. Drept care, atunci când cineva păcătuieşte, 
Dumnezeu îi oferă şansa convertirii. În acest sens, pedeapsa 
divină este înţeleasă ca fiind pedagogică.

Sfântul Paul, la rândul său, în lectura a doua, îşi 
adresează mesajul său tesalonicenilor sub formă de intenţie 
de rugăciune. El îi cere lui Dumnezeu ca să-i ajute pe aceşti 
convertiţi care au părăsit apucăturile păcătoase de altădată 
şi au dat ascultare chemării de a duce o viaţă nouă, vrednică 
de evanghelia care le-a fost vestită, să împlinească tot binele 
pe care îl doresc și să arate prin fapte credinţa lor.

Aceste două texte – rugăciune reprezintă o bună premisă 
pentru înţelegerea fragmentului evanghelic al acestei 
duminici. Într-adevăr, Isus Cristos, care întruchipează 
trăsăturile lui Dumnezeu atotputernic, dar şi milostiv, 
pentru a-i oferi şansa convertirii, vine către Zaheu, bogatul 
detestat de toţi cei din Ierihon pentru modul în care îi jefuia 
atunci când colecta impozitul datorat statului. Întâlnirea cu 
Cristos îl transformă pe cel care s-a urcat într-un sicomor 
pentru a-l vedea pe deja celebrul Învăţător din Nazaret. El 
nu se aştepta câtuşi de puţin ca Acela pe care voia să-l vadă 
din înaltul pomului să se oprească lângă el, să-l invite să 
coboare şi să-i propună să-l primească în casa lui. De notat 
este şi faptul că Isus face un astfel de gest în ciuda opoziţiei 
şi a murmurelor celor care asistau la această scenă, nu alţii 
decât păgubiţii acestui hrăpăreţ. Motivul pentru care Isus 
îi acordă lui Zaheu şansa convertirii este faptul că Fiul 
Omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut.

O astfel de istorie ne poate da tuturor convingerea că 
Dumnezeu, prin Isus Cristos, se află în căutarea tuturor 
celor rătăciţi, că El, deşi atotputernic şi drept, se arată 
milostiv cu cei care se întorc şi încep să trăiască potrivit 
Evangheliei, că diferitele încercări ce se abat asupra noastră 
pot avea un caracter pedagogic şi, mai ales, că El ne iubeşte.

Textele biblice propuse spre meditare în această duminică 
ne oferă o adevărată revelaţie a vieţii de dincolo de 

moarte şi a modului de a avea parte de ea. 
E drept că dincolo de pragul morţii, nu străbate decât 

cu mare dificultate reflecţia filosofică. În schimb, în mai 
toate culturile ori religiile, această viaţă de după viaţă este 
afirmată ca un adevăr fundamental şi unele ştiinţe de astăzi 
confirmă o dăinuire a ceva din fiinţa umană în pofida 
despărţirii de trupul care se întoarce în pământ pentru a 
redeveni pământ. Prin urmare, nu ne surprinde faptul că în 
timpurile noastre, mulţi refuză ideea unei vieţi de dincolo 
de moarte, de vreme ce chiar în timpul lui Isus, unii dintre 
contemporanii lui – în cazul de faţă, saduceii – refuzau să 
creadă în învierea morţilor, în timp ce pentru cei mai mulţi, 
acest adevăr de credinţă era deja un adevăr de viaţă.

Astfel, faptul că morţii trebuie să învie este atestat, potrivit 
lui Isus, în episodul tufişului arzând din cartea Exodului 
(3,14), unde pomenirea Dumnezeului lui Abraham, al 
Dumnezeului lui Isac și a Dumnezeului lui Iacob constituie o 
garanţie a dăinuirii patriarhilor fondatori ai poporului ales, 
alături de Dumnezeul în care şi-au pus toată încrederea. 
Acolo, viaţa nu se mai poate întrerupe, întrucât cei care se 
află alături de Dumnezeu nu mai pot muri (Lc 20,36a).

Apoi, în textele noastre, se face o distincţie între cei 
care sunt aflaţi vrednici să aibă parte de lumea viitoare și 
de învierea morţilor (Lc 20,35) şi cei pentru care învierea 
nu va fi spre viaţa veșnică (2Mac 7,14). Sunt consideraţi 
vrednici de lumea viitoare şi de învierea morţilor cei care 
au păzit poruncile uneori chiar cu preţul vieţii de aici (2Mac 
7,8.9). În sfârşit, un alt aspect important legat de învierea în 
viaţa de dincolo se referă la situaţiile mai speciale, cum ar fi 
cele ale unor martiri. Lectura I de astăzi prezintă moartea 
martirică a celor şapte fraţi în timpul persecuţiei lui Antioh 
al IV-lea (175 - 164 î.Cr). Particularitatea constă în aceea 
că trupurile lor erau sfârtecate şi dezmembrate. Ei nutreau 
însă convingerea că, la înviere, Dumnezeu le va restitui 
fiecare mădular pierdut, de vreme ce tot El li le-a oferit 
atunci când i-a creat (2Mac 7,11).

În faţa unei astfel de realităţi, îndemnurile Sfântului 
Paul, din lectura a doua, nu pot face trimitere decât la o 
apropiere cât mai mare de Dumnezeu, care ne vrea alături 
de El: Domnul nostru Isus Cristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, 
care ne-a iubit și, prin harul său, ne-a dat pentru totdeauna 
mângâiere și speranţă neclintită,  el să vă mângâie și să vă 
întărească inimile, ca să puteţi săvârși binele în tot ce faceţi 

- comentariu la lecturile duminicale - 

Cuvântul Domnului

Duminica a XXXI-a (C)
Înţ 11,23-12,2; 2Tes 1,11-2,2; Lc 19,1-10

Duminica a XXXII-a (C)
2Mac 7,1-2.9-14; 2Tes 2,16-3,5; Lc 20,27-38 

kl
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Sfânta Scriptură

și spuneţi... Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea 
lui Dumnezeu, ca să fiţi statornici în a aștepta cu răbdare 
venirea lui Cristos.

Mai multe texte, atât ale Vechiului, cât şi ale Noului 
Testament, fac referinţă la un eveniment major care 

va schimba cursul istoriei. Profeţii au dat acestui eveniment 
numele de Ziua Domnului. Profetul Malahia, de exemplu, 
în prima lectură de astăzi, descrie în aceşti termeni acest 
eveniment: Ziua Domnului... va arde ca un cuptor. Toţi cei 
trufași și toţi cei care săvârșesc fărădelegea, vor fi ca paiele. 
Ziua care vine îi va mistui, spune Domnul universului, și nu 
va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură... În schimb, 
pentru cei care se tem de Numele Domnului, aceeaşi Zi este 
comparată cu un răsărit de soare: ...dar pentru voi, care vă 
temeţi de numele meu, va răsări Soarele dreptăţii; el va aduce 
vindecarea pe aripile lui. 

Şi Isus vorbeşte în mai multe rânduri despre un astfel 
de eveniment când, de exemplu, din cetatea Ierusalimului 
nu va rămâne piatră peste piatră. Neliniştiţi, ucenicii l-au 
întrebat, cum era şi firesc, pe Învăţător când va avea loc acest 
eveniment şi care va fi semnul după care îl vor recunoaşte. 
Drept răspuns, Isus, fără a indica un semn anume, atrage 
atenţia asupra unei publicităţi derutante prin care anumiţi 
impostori vor revendica titlul de Salvatori (Mântuitori) 
ai umanităţii. Pe lângă aceasta, Isus enumeră războaiele, 
calamitățile naturale ori cosmice, dezbinările din sânul 
societăţii, dezbinările din sânul familiei şi nenumăratele 
prigoane, ca evenimente ce nu au o legătură directă cu acea 
Zi a Domnului. Nu vă înspăimântaţi, spune Isus, căci trebuie 
să se întâmple acestea mai întâi, dar nu va fi încă sfârșitul. 
Toate aceste situaţii vor fi, însă, pentru ucenici ocazii 
potrivite de a da mărturie. Ei vor trebui să dea mărturie cu 
mult curaj, bine ştiind că, în acel ceas, Domnul însuşi le va 
inspira cuvintele şi înţelepciunea pe care potrivnicii nu le 
vor putea contrazice. Important pentru ucenici este ca ei 
să rămână statornici până la sfârşit. Numai în acest fel vor 
putea dobândi Viaţa.

Un exemplu de mărturie autentic creştină ne este oferit 
de lectura a doua a acestei duminici. Sfântul Paul, pe 
lângă vestirea Evangheliei, a ţinut să le ofere membrilor 
comunităţilor pe care le-a fondat şi exemplul de muncă 
prin care îşi dobândea cele necesare pentru existenţă. El 
spune: Noi n-am trăit printre voi în trândăvie și pâinea, pe 
care am mâncat-o, n-am așteptat-o pe gratis de la nimeni. 
Dimpotrivă, am lucrat ostenindu-ne din greu, zi și noapte, ca 
să nu fim povară niciunuia dintre voi. Un astfel de exemplu 
reprezintă mărturia cea mai simplă de îndeplinire a voinţei 
Domnului, de statornicie în bine.

Liturgia sărbătorii Cristos, Regele Universului, cu care 
se încheie anul liturgic, ne propune spre meditare un 

fragment din relatarea pătimirii lui Isus. În acest fragment, 
Mântuitorul, care în timpul procesului se declarase a fi 
Rege, Mesia, devine obiectul batjocurilor şi al insultelor 
tuturor celor care asistă la moartea lui pe cruce, inclusiv 
ale unuia dintre răstigniţii învecinaţi. Toţi aceştia iau în 
derâdere titlul pe care şi l-a atribuit, cerându-i să confirme 
prin gesturi spectaculoase pretenţia sa mesianică. Lor, însă, 
le scapă un detaliu pe care Isus Cristos l-a semnalat deja 
(prin cele trei prevestiri ale pătimirii, morţii şi învierii sale 
de la Ierusalim – Lc 9,22.43-44; 18,31-33), detaliu care face 
trimitere atât la profeţia din Ps 22,7-8 (Toţi cei ce mă văd 
își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: „S-a 
încrezut în Domnul! Să-l mântuiască, să-l izbăvească, fiindcă 
îl iubește”), cât şi la figura servitorului suferind din Is 52,13-
53,12, unde se spune că mântuirea este rod al jertfirii de 
sine (…el a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit 
pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne-a adus pacea a 
căzut peste el și prin rănile lui am fost vindecaţi.). Mai mult, 
aşa cum se prezintă scena în care Isus, pătimind, are de 
îndurat insultele şi provocările celor din jur, ne reaminteşte 
de alte două episoade de la începutul Evangheliei, care acum 
capătă valoare de prevestire: cel al ispitirilor din pustiu, 
unde Isus a refuza în mod sistematic să se salveze pe sine 
(4,2-4) şi cel din sinagoga de la Nazaret, unde concitadinii 
săi refuză să accepte pretenţiile mesianice ale aceluia pe 
care nu-l recunosc decât ca fiul lui Iosif (4,22s).

Cu alte cuvinte, regalitatea lui Isus nu este una 
asemănătoare vreunei monarhii din această lume. Isus 
nu îşi exercită regalitatea prin puterea de a constrânge 
sau de a săvârşi miracole în folosul propriu – schimbând 
pietrele în pâine sau salvându-se pe sine însuşi de la moarte 
–. Adevărata regalitate este aceea în care Isus intră prin 
intermediul crucii, pentru a exprima măsura iubirii sale 
care, pentru a-i aduna laolaltă pe fiii şi fiicele poporului său, 
e capabilă să meargă până la jertfirea de sine. Tâlharul cel 
bun care face, mai întâi, un act de profundă căinţă pentru 
păcatele sale şi, mai apoi, îndrăzneşte să ceară de la Cel care 
suferă pe nedrept să fie primit în Împărăţie, este cel dintâi 
care obţine Pacea Învierii. El aude cuvântul salvator al 
Regelui său: Astăzi vei fi cu mine în paradis! 

Isus ni se înfăţişează astăzi ca fiind adevăratul Mesia / 
adevăratul Rege care ne aşteaptă pe toţi alături de crucea pe 
care pătimeşte pentru a ne spune cât de mult ne iubeşte şi 
pentru a ne oferi pacea sa şi un loc alături de El în paradis, 
în cazul în care, cu smerenie, am şti să îi cerem iertare 
pentru păcatele săvârşite.

Pr. Tarciziu ȘERbAN

Duminica a XXXIII-a (C)
Mal 4,1-2a; 2Tes 3,7-12; Lc 21,5-19

Duminica a XXXIV-a : Cristos, Regele universului
2Sam 5,1-3; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

klkl

kl
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„O singură credință cu două chipuri”

Confruntați cu realitatea a două grupări (catolicii care 
aleg catacomba pentru a fi 100% fideli Papei, pe de 

o parte, şi cei înscrişi în Asociația Patriotică, pe de altă 
parte), unii vorbitori publici recurg la această expresie 
conciliantă: „o singură credință cu două chipuri”. Într-
adevăr, aşa cum arătam în numărul trecut, diferențele 
nu sunt doctrinare, ci de guvernare. Cine are dreptul să 
numească episcopii – Vaticanul sau partidul? – acesta 
este punctul nevralgic în relațiile Chinei cu Sfântul Scaun 
(dar nu neapărat şi al celor aproximativ 20 de milioane de 
catolici chinezi care compun cele două grupări). 

De-a lungul anilor, atitudinea conducerii chineze față 
de Biserica Catolică a variat, acceptând uneori episcopii 
numiți de către Sfântul Scaun, alteori impunându-le 
ani grei de închisoare sau domiciliu forțat şi numind 
alți episcopi în loc. Consecințe dure au avut de suportat 
şi episcopii recunoscuți de Vatican, care au refuzat să 
hirotonească, la rândul lor, episcopi numiți de Asociația 
Patriotică ori care nu s-au lăsat re-hirotoniți de episcopii 
„patrioți” (a se vedea, în acest sens, episodul recent al 
arestării episcopului auxiliar de Shanghai, Thaddeus Ma 
Daqin, care la propria ceremonie de consacrare a refuzat 
impunerea mâinilor din partea episcopului nerecunoscut 
de Vatican). Pe de altă parte, după deschiderea politică 
şi culturală care a urmat morții lui Mao, mulți episcopi 
numiți de Asociația Patriotică au cerut aprobarea 
Vaticanului şi au obținut-o, iar în câteva rânduri numirile 
s-au făcut cu acordul ambelor părți.

Astfel, situația celor două formațiuni catolice (căci 
Vaticanul, şi până la urmă nici Partidul Comunist Chinez 
nu doresc să fie privite ca două Biserici distincte) e mai 
complexă decât pare la prima vedere. Există localități 
unde catolicii fideli Papei şi catolicii „patrioți” sunt în 
dezacord şi cei dintâi suferă mari persecuții. Dar în alte 
părți ale țării, ei folosesc aceeaşi biserică, se ajută reciproc 
şi chiar celebrează Liturghia împreună. În unele locuri, 
Asociația Patriotică celebrează în biserică, iar catolicii 
neînregistrați, în capelă, şi nu rareori membrii aceleiaşi 
familii vin împreună până la biserică şi apoi se separă în 
bună pace, fiecare cu Liturghia lui (trebuie să fii chinez, 
spunea un comentator online, ca să poți înțelege astfel de 
subtilități).

 Peste tot însă se fac rugăciuni pentru Papă şi, tacit, 
documentele Magisteriului şi noua rânduială a Liturghiei 
au fost adoptate de ambele părți. Într-o celebră scrisoare 
din 2007, care a dus la o relaxare a relațiilor China-Vatican, 
Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea arăta că înțelege 

preocuparea autorităților chineze cu privire la cine va 
exercita rolul de episcop (o funcție nu doar spirituală, 
ci şi politică şi administrativă), dar explica şi necesitatea 
Bisericii Catolice de a-şi numi propriii păstori. Totodată,   
Papa Benedict al XVI-lea îi îndemna pe toți catolicii 
chinezi să se respecte şi să caute unitatea. Pentru binele 
sufletelor acelor credincioşi care nu au altă posibilitate, 
Papa arăta că aceştia pot participa în mod valid şi la 
sacramentele administrate de preoți care au fost hirotoniți 
de episcopii numiți de Asociația Catolică Patriotică, fără a 
fi recunoscuți de Vatican. 

Mother of Millions – eroismul firesc

Mother of millions, who carried no child of her own... 
(„Mamă a milioane de copii, fără să fi născut niciunul”) 
spun cuvintele unui cântec dedicat Episcopului de Hebei, 
Julius Jia Zhiguo, care acum douăzeci de ani a luat în grijă 
un copil handicapat, abandonat pe treptele casei sale. 
Alți copii i-au urmat curând şi, între perioade repetate 
petrecute în închisori şi lagăre de reeducare, episcopul a 
ajuns să îngrijească peste o sută de copii, de care se ocupă 
cu ajutorul unei comunități de călugărițe aparținând 
congregației Clariselor Sfintei Colette. În 2009, probabil 
pentru că a refuzat să colaboreze cu Asociația Patriotică, 
autoritățile chineze i-au cerut episcopului să predea copiii, 
ori îşi va petrece restul vieții (episcopul avea atunci 75 de 

Biserica Catolică în lume

BISERICA CATOLICĂ
în

CHINA
- partea a II a -

Copii orfani care îngrijesc alți copii orfani
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ani) într-un alt lagăr de reeducare. Orfelinatul se află în 
provincia Hebei, unde o mare parte a populației este de 
confesiune romano-catolică. Majoritatea copiilor din 
orfelinat, deşi sunt handicapați, au învățat să se ajute între 
ei şi depind unii de alții, astfel încât dispersarea lor ar fi 
fatală pentru mulți dintre ei. Astfel de cazuri de dăruire 
eroică şi bucuroasă sunt frecvente în China, ținând de 
fondul ancestral al poporului chinez. 

Sanctuare mariane: Sfânta Fecioară Maria, Regina 
Chinei

Există în China peste 15 locuri de pelerinaj marian, 
dar cel mai faimos este sanctuarul din localitatea Dong 
Lu, provincia Hebei. În timpul Revoltei Boxerilor din 
anul 1900, populația din Dong Lu, majoritar catolică, a 
fost salvată de la măcel prin intervenția puternică a Sfintei 
Fecioare. Locul a devenit ținta a numeroase pelerinaje 
şi în anul 1928, cu aprobarea Papei, episcopii chinezi au 
consacrat întreaga țară Sfintei Fecioare Maria, Regina 
Chinei. Deşi actualmente pelerinajele sunt interzise, iar 
statuia Maicii Domnului de la Dong Lu a fost confiscată, 
zeci de mii de catolici continuă să se adune la sanctuar an 
de an în ajunul celei de-a doua duminici din mai, când 
poporul chinez sărbătoreşte Ziua Mamei.

Alte locuri de pelerinaj marian sunt Sanctuarul Sfintei 
Fecioare Maria, Ajutorul creştinilor, în Sheshan, invocat 
de Papa Ioan Paul al II-lea ca simbol al reînnoirii creştine 

în China; Sanctuarul Sfintei Maria, Maica Bucuriei, 
în Guiyang; Biserica Sfintei Fecioare Maria, Regina 
Rozariului, în  Longtian şi Sanctuarul Rosa Mystica, din 
Fuzhou. Acesta din urmă are o istorie oarecum aparte, 
fiind înființat în 1993 de episcopul locului, Joseph Zheng 
Changcheng, ca un mic loc de retragere pentru anii care 
îi mai rămâneau. Autoritățile au considerat construcția 
ilegală şi doreau să o dărâme, dar ea a fost salvată de 
intervenția secretarului de partid responsabil cu afacerile 
religioase, care avea un mare respect față de bătrânul 
episcop Zheng. Secretarul se numea Xi Jinping şi este 
actualmente preşedintele Chinei.

Către o posibilă reconciliere
„Atât pentru chinezi [în general], cât şi pentru catolici, 

cultivarea virtuților individuale şi caracterul sacru al 
familiei sunt fundamentale” – arăta expertul internațional 
George Yeo într-un articol din luna august a acestui an. 
Autorul comenta asupra faptului că atât preşedintele 
Chinei, cât şi Papa Francisc – veniți simultan la conducere 
– sunt responsabili pentru câte o cincime din populația 
globului. „E un mare păcat – continua acelaşi autor – că 
relațiile dintre China şi Biserica Catolică sunt reci. Dacă 
cele două părți s-ar reconcilia, omenirea întreagă ar 
avea de câştigat. Şi nu putem spune că diferențele ar fi 
ireconciliabile.

În secolul al XVI-lea, marele iezuit Matteo Ricci a studiat 
în profunzime filosofia chineză mai înainte de a decide 
care este traducerea cea mai adecvată pentru cuvântul 
«Dumnezeu». Pentru toți chinezii, lumea înseamnă ceea 
ce se află sub cer. Împăratul era Fiul Cerului, domnind 
peste toate cele lumeşti. Ricci a decis atunci că numele 
care se cuvenea lui Dumnezeu era «Domnul Cerului» - 
o sferă care nu implica niciun fel de amenințare politică 
pentru nimeni. Poate că este menirea primului papă iezuit 
să propună un răspuns la fel de profund şi dibaci noului 
preşedinte chinez.”

Liana GEHL

Sanctuarul Rosa Mystica din Fuzhou, China

Icoana oficială a Sfintei Fecioare Maria, Regina Chinei, aprobată în 1928 de 
către Sfântul Scaun la cererea Conferinței Episcopale Chineze
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Fericită Marie, Fecioară de la Fatima,
cu reînnoită recunoştinţă pentru prezenţa ta maternă
unim glasul nostru cu acela al tuturor generaţiilor
care te numesc fericită.
Celebrăm în tine marile lucrări ale lui Dumnezeu,
care nu încetează niciodată să se aplece cu milostivire 
asupra omenirii,
chinuite de rău şi rănite de păcat,
pentru a o vindeca şi pentru a o mântui.
Primeşte cu bunăvoinţă de Mamă
actul de încredinţare pe care astăzi
îl facem cu încredere,
în faţa acestei imagini a tale aşa de îndrăgită de noi.
Suntem siguri că fiecare dintre noi este preţios în ochii tăi
şi că nimic nu-ţi este străin din tot ceea ce locuieşte în 
inimile noastre.

Ne lăsăm ajunşi de privirea ta preadulce
şi primim dezmierdarea mângâietoare a zâmbetului tău.
Păzeşte viaţa noastră în braţele tale;
binecuvântează şi întăreşte orice dorinţă de bine;
reînsufleţeşte şi alimentează credinţa;
susţine şi luminează speranţa;
trezeşte şi însufleţeşte caritatea;
condu-ne pe noi toţi pe drumul sfinţeniei.
Învaţă-ne însăşi iubirea ta de predilecţie
faţă de cei mici şi cei săraci,
faţă de cei excluşi şi cei suferinzi,
faţă de păcătoşi şi cei rătăciţi cu inima:
adună-i pe toţi sub ocrotirea ta
şi încredinţează-i pe toţi preaiubitului tău Fiu, Domnul 
nostru Isus.
Amin.

Când inima unui copil poate să aprindă UN MILION DE STELE 

Papa a încredinţat lumea
Inimii Neprihănite a Mariei

În data de 12 octombrie 2013, în Parcul Herăstrău, a avut 
loc a patra ediție a unuia dintre cele mai de amploare 

evenimente de solidaritate – Un Milion de Stele, un 
eveniment al familiei, al copiilor, al oamenilor cu suflet, 
desfăşurat simultan şi în alte 33 de oraşe din țară. Cauza pe 
care Asociația a propus-o pentru acest an a fost cea a copiilor 
cu dizabilități, de cele mai multe ori marginalizați, lipsiți de 
şansa de a avea acces în şcolile de masă, de a beneficia de 
servicii de recuperare, de a fi integrați şi acceptați. Pentru 
aceşti copii, de mai bine de 20 de ani, Asociația Caritas 
Bucureşti desfăşoară programe de educare şi recuperare în 
cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități.

Susținut de sloganul Vino! Aprinde o stea! Împlineşte 
o dorință!, evenimentul a oferit persoanelor prezente 
posibilitatea de a se implica în schimbarea în bine a vieții 
copiilor defavorizați, fie prin simplul gest de a aprinde o 
lumânare, fiecare flacără reprezentând simbolic un copil 
aflat în dificultate, fie prin susținerea serviciilor Centrului, 
prin donații personale.

Mulțumim prietenului nostru Wilmark, care, ca şi anul 
trecut, a fost amfitrionul evenimentului, precum şi grupului 
de copii speciali Omar Arnaout, Tatiana Ştefan, Andreea 
Beatrice Lazăr, Naomi Andra Ciobanu, David Ştefan care, 
prin talentul lor, s-au alăturat cauzei noastre de a susține o 
viață demnă pentru copiii noştri, la fel de speciali. Micile 

talente care i-au bucurat pe toți cei prezenți ne-au arătat, 
prin gestul lor de solidaritate, că nu e important cât de bogați 
sau săraci suntem, cât de mici sau mari suntem, ci contează 
disponibilitatea inimii. Iar inima şi vocile acestor copii au 
aprins Un milion de Stele.

În numele copiilor beneficiari şi al întregii echipe a 
Asociației, dorim să mulțumim tuturor invițatilor care 
prin mesajelor lor au oferit o mărturie personală valoroasă: 
domnului Florin Ardelean, membru în Consiliul Director 
al Asociaţiei Caritas Bucureşti, Pr. Matei Catargiu, asistent 
spiritual al asociației, Pr. Andrei Mărcuş, Secretar General 
al PS Mihai Fraţilă, Episcop Greco-Catolic de Bucuresti, 
doamnei Doina Crângaşu, director executiv al Confederației 
Caritas România, domnului Iulian Văcărean (Paşi către 
Viață; Lemonade Wonder Maker), domnului Cristi Nistor, 
doamnei Oana Bogdănescu şi doamnei Oana Matei. 

Nu în ultimul rând, mulțumim pentru contribuție şi 
susținere sponsorilor şi partenerilor noştri care s-au 
implicat prin susținerea activităților în favoarea copiilor cu 
dizabilități (în special cu Sindrom Down): Aqua 2M Ecostyle, 
BASF, BRD, Holcim, Exe Software, KidsCasting, Sanexpo, 
Schindler, voluntarilor, dar şi fiecărei persoane prezente care 
a oferit darul ei. Mulțumiri speciale şi prietenului nostru, Pr. 
Alexandru Cobzaru, pentru contribuția generoasă oferită. 

(caritasbucuresti.org)

Duminică,13 octombrie, Ziua Mariană în Anul credinței, la încheierea 
Sfintei Liturghii celebrate în Piaţa Sfântul Petru, Papa Francisc a 

încredinţat lumea Inimii Neprihănite a Mariei şi grijii ei materne, înaintea 
statuii Fecioarei de la Fatima, cerând ajutorul Mariei pentru „a reînsufleţi 
şi a creşte credinţa”. 

ACT DE ÎNCREDINŢARE MARIEI
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În mijlocul aşteptărilor tot mai mari cu privire la faptul că 
Biserica Catolică ar putea înlesni primirea Împărtăşaniei 

de către membrii ei divorţaţi şi recăsătoriţi, cel mai înalt 
oficial al Vaticanului în domeniul doctrinei a reafirmat 
învăţătura Bisericii care opreşte aceste persoane de la a primi 
Sacramentul fără anularea primei lor căsătorii sacramentale. 
Arhiepiscopul Gerhard L. Muller, prefect al Congregaţiei 
pentru Doctrina Credinţei, a recunoscut însă că primele 
căsătorii ale multor catolici ar putea fi invalide, putând fi 
astfel anulate, dacă soţii au fost influenţaţi de concepţia 
contemporană predominantă care priveşte căsătoria ca un 
aranjament temporar. Cuvintele Arhiepiscopului au apărut 
într-un articol publicat de ziarul Vaticanului, L’Osservatore 
Romano, în 22 octombrie 2013.

Speculaţiile despre o schimbare în această practică au 
crescut de când Papa Francisc le-a spus reporterilor care 
îl însoţeau în avion, la întoarcerea de la Rio de Janeiro, în 
luna iulie a acestui an, că următorul Sinod al Episcopilor ar 
trebui să exploreze „o oarecum mai profundă pastoraţie a 
căsătoriei”, incluzând problema admiterii la Împărtăşanie a 
catolicilor divorţaţi şi recăsătoriţi. Papa Francisc a adăugat 
atunci că legislaţia Bisericii privind anularea căsătoriei 
„trebuie, de asemenea, să fie revizuită, deoarece tribunalele 
ecleziastice nu sunt suficiente pentru aceasta”. Astfel de 
probleme, a spus el, ilustrează nevoia generală de iertare 
în Biserica de astăzi. „Biserica este o Mamă şi trebuie să 
meargă pe această cale a milostivirii,  să găsească o formă 
de milostivire pentru toţi”, a spus Papa.

Vaticanul a anunţat pe 8 octombrie că Sinodul 
Episcopilor se va întruni într-o sesiune extraordinară între 
5 şi 19 octombrie anul viitor, pentru a discuta „Provocările 
pastorale pentru familie în contextul evanghelizării”. 
Anunţul despre Sinod a venit în mijlocul ştirilor privind 
faptul că Arhidieceza de Freiburg, Germania, a dat 
noi principii călăuzitoare care fac mai uşoară primirea 
Împărtăşaniei de către catolicii divorţaţi şi recăsătoriţi. 
Articolul Arhiepiscopului Muller a fost publicat iniţial 
într-un ziar german, în ziua de 15 iunie. Republicarea lui 
în ziarul Vaticanului – simultan în cinci limbi – pare a avea 
intenţia de a tempera aşteptările privind o schimbare, pe 
care aceste evenimente le-au provocat.

Arhiepiscopul a arătat că „pledoaria pentru admiterea 
la Sacramente a divorţaţilor recăsătoriţi este făcută din 
perspectiva milostivirii”, dar a scris că un astfel de argument 
arată o neînţelegere a Sacramentelor, deoarece „întreaga 
economie sacramentală este o lucrare a milostivirii divine 
şi nu poate fi pur şi simplu lăsată la o parte printr-un apel 
la aceeaşi milostivire”. „Un fals – în mod obiectiv – apel la 
milostivire atrage, de asemenea, riscul simplificării imaginii 

lui Dumnezeu, sugerând că El nu poate face altceva decât să 
ierte. Misterul lui Dumnezeu include nu doar milostivirea 
Sa, ci şi sfinţenia şi dreptatea Sa. Dacă am lăsa la o parte 
aceste însuşiri ale lui Dumnezeu şi am refuza să luăm în 
serios păcatul, în cele din urmă, nici nu am putea să mai 
ducem oamenilor milostivirea lui Dumnezeu”.

Articolul prefectului a mai vorbit şi despre practica 
Bisericilor Ortodoxe de a permite a doua sau a treia 
căsătorie chiar dacă prima este validă din punct de vedere 
sacramental, practică pe care Papa Francisc a menţionat-o 
fără a o aproba atunci când le-a vorbit reporterilor în luna 
iulie. „Această practică nu poate fi reconciliată cu voinţa 
lui Dumnezeu, exprimată clar de cuvintele lui Isus despre 
indisolubilitatea căsătoriei”, a scris Arhiepiscopul, arătând 
că se pune astfel un obstacol în calea ecumenismului. 
„Biserica nu poate răspunde la crescânda neînţelegere a 
sfinţeniei căsătoriei, prin acomodarea pragmatică la ceea ce 
se presupune că ar fi inevitabil. Evanghelia despre sfinţenia 
căsătoriei trebuie să fie proclamată cu curaj profetic. Prin 
adaptarea la spiritul epocii, un profet îşi caută propria lui 
salvare şi nu mântuirea lumii în Isus Cristos”.

Arhiepiscopul Muller a mai respins şi argumentul că 
„divorţaţilor recăsătoriţi ar trebui să li se permită să decidă 
pentru ei înşişi, în conformitate cu conştiinţa lor, dacă 
să se împărtăşească sau nu”. „Dacă divorţaţii recăsătoriţi 
sunt convinşi în mod subiectiv în conştiinţa lor că o 
căsătorie anterioară a fost invalidă, acest lucru trebuie 
dovedit în mod obiectiv de către tribunalele matrimoniale 
competente. Căsătoria nu este o simplă problemă privind 
relaţia a doi oameni cu Dumnezeu, este, de asemenea, o 
realitate a Bisericii, un Sacrament, şi nu revine persoanelor 
individuale implicate să decidă asupra validităţii ei, ci 
Bisericii, în care persoanele sunt încorporate prin credinţă 
şi Botez”.

Prefectul a recunoscut faptul că ideile contemporane 
sociale şi culturale despre căsătorie sunt relevante pentru 
validitatea unei uniuni sacramentale, în măsura în care 
influenţează spiritul cu care soţii se căsătoresc. „Mentalitatea 
de astăzi se opune în mare măsură viziunii creştine privind 
căsătoria, în ceea ce priveşte indisolubilitatea ei şi deschiderea 
faţă de copii. Deoarece mulţi creştini sunt influenţaţi de 
aceasta, căsătoriile din zilele noastre sunt invalide poate 
mai des decât erau în trecut, deoarece lipseşte intenţia de 
a se căsători în conformitate cu învăţătura catolică. Aşadar, 
evaluarea validităţii căsătoriei este importantă şi poate ajuta 
la rezolvarea problemelor”.

(catholica.ro)

Reafirmarea învăţăturii despre
catolicii divorţaţi şi recăsătoriţi
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Numele Sfintei Ecaterina Labouré este strâns legat de 
„medalia miraculoasă”, simbol al iubirii Preacuratei 

Fecioare Maria faţă de oameni şi al încrederii lor în 
ocrotirea Mamei Cereşti. Forma, înscrisul şi semnele de pe 
această medalie au fost transmise de către Maica Domnului 
în timpul unor apariții către Ecaterina Labouré. 

Cu o îndrăzneală ce depăşea vârsta şi temperamentul 
ei, Ecaterina le-a transmis superiorilor bisericeşti vedenia 
avută şi dorinţa exprimată de Fecioara Neprihănită. Ca 
de obicei, în asemenea situaţii, autoritatea a fost foarte 
rezervată, dar, analizând lucrurile sub toate aspectele, 
în anul 1832, a permis ca medalia să fie turnată şi 
multiplicată. Răspândirea ei a produs o neaşteptată 
reanimare a credinţei în rândurile credincioşilor; un val de 
convertiri şi de vindecări neobişnuite a făcut să fie numită 
„medalia miraculoasă”. O impresie extraordinară a produs 
îmbrăţişarea religiei catolice de către bancherul de religie 
mozaică Alfons Ratisbone, în urma unei totale transformări 
sufleteşti. El însuşi, precum şi toţi cunoscuţii au atribuit 
această schimbare „medaliei miraculoase” pe care o purta 
din simpatie faţă de o familie catolică cu care era prieten.

Istorisindu-se favorurile spirituale obţinute prin 
„medalia miraculoasă”, foarte puţini se mai gândeau la 
sufletul ales prin care Preacurata Fecioară Maria oferise 
acest dar.

Ecaterina Labouré s-a născut la 2 mai 1806, fiind 
al optulea copil al unei familii de mici proprietari din 
Bourgogne (Franţa). Când ea avea şase ani, mama lor 
a murit şi copiii au rămas în grija tatălui şi a unei surori 
mai mari. În 1818, această soră a intrat în Mănăstirea 
„Fiicele Carităţii” a Sfântului Vincenţiu de Paul, urmând 

ca Ecaterina să preia conducerea treburilor casnice. După 
ce toţi copiii şi-au făcut o situaţie, Ecaterina a cerut să fie 
primită în Mănăstirea „Fiicele Carităţii”. Era aprilie 1830. 

În noaptea de 18 spre 19 iulie, din acelaşi an, i s-a arătat 
Fecioara Preacurată stând pe un scaun; a căzut în genunchi, 
şi-a sprijinit mâinile de genunchii preafrumoasei Doamne; 
au avut o convorbire îndelungată. Pentru Ecaterina, a fost 
„cea mai dulce clipă”, pe care ar fi voit să o păstreze în 
taina sufletului său. La 7 noiembrie, Preacurata i se arată 
din nou şi-i cere insistent să intervină pentru baterea şi 
răspândirea medaliei ce va deveni „medalia miraculoasă”. 
Când superioara mănăstirii şi autoritatea bisericească au 
luat cunoştinţă de cele întâmplate, au dispus ca Ecaterina să 
fie trimisă în Căminul de Bătrâni „Hospice d’Enghien”, ca 
soră îngrijitoare, pentru a-i pune la încercare sinceritatea 
şi virtutea. Aici, timp de 45 de ani, a slujit cu bunătate şi 
dăruire, fără a vorbi despre viziunile avute, lăsând în urma 
ei parfumul ceresc al unui suflet curat şi întotdeauna senin. 

A murit la 31 decembrie 1876, la fel de senină ca şi în 
tot timpul vieţii sale, fericită că merge să-i întâlnească „pe 
Domnul nostru, pe Mama lui iubită şi pe Sfântul Vincenţiu”.

(adaptare după Vieţile Sfinţilor, Editura Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice bucurești)

Sfânta Ecaterina Labouré

- comemorată la 28 noiembrie -
(1806-1876)

S-a născut la 15 octombrie 1808 la Rotterdam (Olanda). A urmat studii teologice, fiind 
hirotonit preot la 24 octombrie 1832. În anul 1851 a intrat în Congregația Pasioniştilor, 

iar la 18 octombrie 1863 Papa Pius al IX-lea l-a numit Episcop de Nicopole şi Administrator 
apostolic al Vicariatului de Valahia.

A ajuns la Bucureşti la 13 noiembrie 1863, unde s-a remarcat printr-o activitate pastorală 
plină de zel şi ca un strălucit predicator, fapt care i-a atras renumele de „sfântul bătrân”.

Este ctitorul Şcolii Populare de la Bărăția – Bucureşti (1866), condusă de surorile Damele Engleze.
În martie 1870, Papa Pius al IX-lea l-a numit Arhiepiscop in partibus cu titlul de Tiane şi 

Vicar patriarhal pentru latinii din Constantinopol.
Moare la Constantinopol la 13 ianuarie 1874.

Dr. Dănuţ DoboȘ

File de istorie

Episcopul Anton Iosif Pluym
(1808-1874)

Sfântul lunii
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Micul Prinț

Într-o zi, un tânăr sărac care vindea diferite mărfuri din 
poartă în poartă ca să-şi plătească studiile la universitate, 

mai găsi în buzunar doar o monedă de 10 cenți; şi-i era 
foame.

Decise să ceară ceva de mâncare la următoarea casă. 
Dar nervii l-au trădat când îi deschise uşa o femeie foarte 
frumoasă. În loc să ceară ceva de mâncare, ceru un pahar 
cu apă.

Ea se gândi că tânărul părea înfometat, aşa că îi aduse un 
pahar mare cu lapte.

Tânărul îl bău încet şi după aceea întrebă:
- Cât vă datorez?
- Nu-mi datorezi nimic, răspunse ea. Mama mea ne-a 

învățat că trebuie să fim mereu buni cu cei care au nevoie 
de noi..

- Vă mulțumesc din suflet…!, răspunse tânărul.

Când Howard Kelly - acesta era numele tânărului - plecă 
de la casa aceea, nu numai că se simți mai uşurat, dar şi 
încrederea în Dumnezeu şi în oameni deveni mai puternică. 
Din cauza sărăciei, fusese pe punctul de a abandona studiile.

După câțiva ani, femeia care oferise paharul cu lapte se 
îmbolnăvi grav. Medicii din satul ei erau îngrijorați. După 
puțin timp, au trimis-o la oraş. Îl căutară pe Dr. Howard 

Kelly pentru o consultație. Când el auzi numele satului din 
care provenea pacienta, simți în ochi o lumină specială şi o 
senzație plăcută. Imediat Dr. Kelly urcă din holul spitalului 
în camera ei. Îmbrăcat în halatul lui, doctorul intră să o 
vadă. Capriciile destinului: era ea, o recunoscu imediat… 
Se întoarse în sala de vizite, hotărât să facă tot posibilul 
să-i salveze viața. Din ziua aceea, urmări cazul femeii cu 
cea mai mare atenție. Ea primi îngrijirile necesare şi se 
recupera foarte încet… După o lungă luptă, femeia învinse 
boala…! Era, în sfârşit, din nou sănătoasă…!

Dat fiind că pacienta era în afara oricărui pericol, Dr. 
Kelly ceru biroului administrativ să-i trimită factura cu 
totalul cheltuielilor, ca s-o aprobe. O verifică şi o semnă. 
Mai mult, scrise ceva pe marginea facturii şi o trimise în 
camera pacientei.

Factura a ajuns în camera pacientei, dar ei îi era teamă să 
o deschidă, pentru că ştia că ar fi muncit pentru tot restul 
zilelor sale ca să plătească costul unei intervenții atât de 
complicate…

În sfârşit, o deschise şi ceva îi atrase imediat atenția: pe 
marginile facturii citi aceste cuvinte: „Plătită integral acum 
mulți ani, cu un pahar de lapte” Semnat: Dr. Howard Kelly.

Ochii ei se umplură de lacrimi de bucurie şi fericită îl 
binecuvânta pe doctor pentru că-i salvase viața...

Copile drag, să nu te îndoieşti niciodată că vei culege 
ceea ce ai semănat. Nu există întâmplare, există o Mână 
invizibilă, care dă fiecăruia ceea ce a dat...

Cristina ȘoICAN
(Traducere şi adaptare după qumran2.net)

Ilustrații Lavinia DĂNCESCu MANuCHIAN

PAHARUL CU LAPTE
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Universul familiei

Pe 11 octombrie 2013, se deschidea Anul Credinţei, al 
cărui scop era de a redescoperi, a mărturisi şi a comunica 

darul credinţei primit la botez, reînnoit permanent prin 
spovadă şi împărtăşanie, specificat în viaţa călugărească, 
în taina preoţiei şi în taina căsătoriei. Acum, când ne mai 
despart puţine zile de încheierea sa, în Solemnitatea Cristos 
Regele Universului, o cercetare a cugetului ne-ar putea fi        
de ajutor. 

La ceas de toamnă, când se ară câmpiile şi se seamănă 
grânele, ne-am putea imagina încheierea anului cu o punere 
a germenului credinţei în brazda sufletului. E mâna Tatălui 
ceresc, împrăştiind din belşug sămânţa. E inima deschisă 
a Fiului, care face reavăn pământul sufletului credincios 
cu apa şi sângele mântuirii. E căldura şi lumina Duhului 
Sfânt, care însufleţeşte şi dă viaţă. Avem astfel prilejul să ne 
reamintim că suntem ancoraţi în Taina Preasfintei Treimi şi 
să retrăim din legătura de dragoste a lui Dumnezeu Tatăl, 
Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. 

Ce însemnă a redescoperi credinţa? Nicidecum o 
întoarcere în trecut sau o răscolire a unor vechi amintiri 
ori îndepărtarea prafului de pe lucruri dragi, cum ar fi 
catehismul de la I-a Împărtăşanie. Nu-i nici măcar re-
amintirea sau repetarea unor lucruri ştiute cum ar fi 
rugăciuni învăţate împreună cu mama şi tatăl, cu frăţiorii, 
încă din fragedă copilărie, ori cele zece porunci sau 
principalele adevăruri de credinţă învăţate cu preotul la 
catehism. Prin prisma credinţei, a redescoperi înseamnă a 
se avânta în recunoştinţă. Temelia recunoştinţei se află în 
faptul că „Dumnezeu este iubire”. Că înainte de orice, am fost 
chemaţi la viaţă din iubire. Că gestul său de iubire precedă 
orice ţine de firea umană: existenţa, viaţa, demnitatea. De 
la gratuitatea existenţei şi a vieţii pământeşti, saltul la viaţa 
veşnică e uriaş. Dumnezeu ne-a iubit pe când eram în păcat 
– spune evanghelistul Ioan. Prin botez, am fost renăscuţi la 
viaţa harului şi am intrat în sânul Bisericii, ca fii. 

Papa Paul al VI-lea spunea că Biserica este mamă şi 
învăţătoare (mater et magistra). Da, Biserica ne poartă 
de mână prin hăţişurile lumii şi ne învaţă calea care ne 
duce la mântuire.  Ea însăşi, ca trup mistic al lui Cristos, 
trăieşte din recunoştinţă. Prima şi principala sa învăţătură 
este recunoştinţa care se degajă din celebrarea Euharistiei, 
adică aducere de mulţumire. Şi oare cum să nu ne cercetăm 
cugetul asupra aducerii de mulţumire? Mulţumire faţă de 
cei care ne-au dat viaţa, mama şi tata, faţă de cei care ne-
au educat şi purtat către maturitate, educatori, învăţători, 
profesori; faţă de cei care oferă posibilitatea unui loc de 
muncă şi a traiului zilnic; faţă de cei care ne-au născut la 
viaţa harului, părinţii, sora, preotul din mâinile căruia am 
primit botezul, împărtăşania, dezlegarea la spovadă…

Ce înseamnă a mărturisi credinţa? Acum doi ani, în 
casele noastre – cu ocazia binecuvântării anuale – a ajuns 

pliantul cu Crezul sau Mărturisirea de credinţă. A fost 
împărţit pentru o mai bună cunoaştere a adevărurilor 
fundamentale ale credinţei şi a identităţii de creştin catolic. 
Recurgând la cuvintele lui Isus „adevărul vă va face liberi” 
(In 8,32), trebuie să precizăm că a crede înseamnă a trăi 
în adevăr, a păzi poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii, a 
ţine postul, a da de pomană, a se ruga neîncetat. Tot Papa 
Paul al VI-lea spunea că „omul contemporan îi ascultă mai 
degrabă pe martori decât pe învăţaţi”. De fapt, adevărul 
credinţei nu e o teorie, o realitate abstractă, ci e purtător 
de viaţă şi dă viaţa. Cum, oare, să nu ne cercetăm cugetul 
asupra concordanţei dintre Cuvântul lui Isus şi al Bisericii 
şi viaţa pe care o trăim?

Ce înseamnă a comunica darul credinţei? În ultima 
vreme, se vorbeşte tot mai mult despre noua evanghelizare, 
despre calitatea de misionar a fiecărui credincios. A fi 
misionar nu înseamnă neapărat a merge în altă ţară sau pe 
un alt continent pentru a vesti Evanghelia. Nu înseamnă 
nici măcar să fii specialist sau expert în teologie. Misionar 
înseamnă să dai ceea ce ai primit la botez, anume credinţa. 
Un loc de misiune este casa, propria familie, locul de 
muncă. Cum prin familie trece frontiera dintre lume şi 
Biserică, ajutorul acordat soţilor şi familiilor, devine un 
ajutor acordat lumii şi Bisericii. Noul elan misionar, care 
ar corespunde, în fapt, noii evanghelizări, are menirea 
de a încuraja soţii creştini şi familiile în trăirea credinţei. 
Încurajarea e mereu reciprocă, de la familie la familie, de 
la parohie la parohie. Remediul la anonimatul şi izolarea în 
trăirea credinţei este comunicarea. La cercetarea cugetului, 
s-ar putea ivi următoarea întrebare: sunt un propovăduitor 
al Evangheliei sau un simplu şi banal consumator de „cele 
sfinte”? În ce măsură făuresc comuniunea?

Pr. Fabian MĂRIuȚ

Cercetarea cugetului!  
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Aceasta a fost tema întâlnirii de la sfârşit de octombrie 
de la Mănăstirea fraţilor carmelitani. Prilejuit de Anul 

Credinţei, desfăşurat în acelaşi timp cu Întâlnirea Sfântului 
Părinte Francisc cu familiile la Roma, evenimentul a 
adunat  treizeci de cupluri însoţite de copii din parohiile 
din Bucureşti, Popeşti şi Ploieşti. Soarele blând şi decorul 
variat al toamnei de afară au adus un plus de farmec la ceea 
ce s-a desfăşurat în interiorul Aulei mari a mănăstirii, dar şi 
în interiorului grupului de familii. 

Acest lucru reiese şi din următoarea mărturie: „În primul 
moment am fost rezervaţi cu privire la participarea la acest 
„pelerinaj” deoarece ne dădea peste cap planurile. Pe 26 
octombrie este ziua mea de naştere şi mi-o imaginam, ca 
în anii trecuţi, alături de câţiva prieteni apropiaţi, la o bere. 
Atunci m-am sfătuit cu soțul meu şi am hotărât că prioritar 
este drumul la mănăstire. Nu mă aşteptam deloc să am 
parte de una dintre cele mai frumoase zile de sărbătorire a 
darului divin al vieții primit, prin părinții mei, de la bunul 
Dumnezeu. Cum am dobândit acest simţământ? Păşind la 
locul numit Carmel, care este cu adevărat o grădină a Maicii 
Domnului; reîntâlnind prieteni vechi şi noi; meditând 
despre credinţa în cuplu şi în viaţa de familie, - meditaţiile 
care parcă la zi aniversară au o greutate aparte şi poate o 
înțelegere mai profundă; o bună spovadă; Sfânta Liturghie 
trăită cu inima; o zi însorită care m-a mângâiat cu blândețe; 
în rezumat, de ziua mea, blândul Isus l-a trimis pe Duhul 
Sfânt să-mi atingă inima, mintea şi trupul ca să simt iar şi 
iar mila Tatălui Ceresc.” (R. şi V. Criste).

Meditaţiile au fost propuse de pr. Fabian Măriuţ şi pr. 
Francisc Ungureanu. Primul a amintit actualitatea Scrisorii 
către familii a Fericitului Ioan Paul al II-lea, iar cel de-al 
doilea, actualitatea învăţăturilor Fericitului Vladimir Ghika 
despre apostolatul laicilor şi importanţa mărturiei lor în 
lumea schimbătoare de astăzi. 

Din Scrisoarea către familii, de la a cărei publicare se vor 
împlini 20 de ani în februarie anul viitor, s-a scos în evidenţă 
modul în care credinţa iluminează legătura de iubire dintre 
bărbat şi femeie. Cum îi ajută pe soţi să trăiască vocaţia 
lor şi cum îi luminează pe părinţi în truda de educare a 
copiilor. „Ca urmare a meditaţiilor şi a discuţiilor în grup 
pe tema credinţei în taina căsătoriei am înţeles că noi, cei 
uniţi în faţa altarului, suntem purtătorii unui har special, 

a unei forţe care poate schimba societatea - după spusele 
Fericitului Vladimir Ghika. Asta cu o condiţie anume: 
să nu ne obişnuim cu darul lui Dumnezeu. Lucrarea lui 
Dumnezeu e mereu surprinzătoare. Ca să o percepem 
avem nevoie de o inimă deschisă” (L. şi N. Şutru). O altă 
familie, ca într-o cercetare a cugetului sugera ca întâlnirile 
dintre familii să fie porţi deschise şi către acele cupluri 
care trec prin încercare, asta „ca să nu rămânem într-un 
cerc închis şi lumina credinţei să ajungă şi la alţii” (V. şi R. 
Sachetti). Cu privire la educaţie, o mamă a dat o mărturie 
nostimă şi grăitoare totodată. La obrăzniciile copilului şi-a 
ridicat mâna ameninţător, cu gând să-l pedepsească. La 
care copilul, cu tremurat în glas, a spus: „Mamă, dă-mi să-
ţi sărut mâna cu care mă mângâi!”.

În schimb, părintele Francisc ne-a lăsat această mărturie: 
„Pentru familii, şansa de a-l avea atât de aproape pe 
Fericitul Vladimir Ghika e programatică. La 30 de ani, 
dorința ce îl anima era de a se consacra lui Dumnezeu 
poate chiar devenind preot, însă Sfântul Papă Pius al X-lea 
îl îndeamnă să rămână un apostol laic, să se angajeze activ 
în misiunea Bisericii, dar ca laic. Următorii 20 de ani i-a 
trăit întocmai şi a mărturisit unica iubire mântuitoare de 
oameni, cea a lui Dumnezeu. Dorința sinceră şi fierbinte 
ca toți să fie mântuiți este mobilul mărturiei de credință al 
laicului creştin”.

Încheiem cu o mărturie care doreşte să rămână sub 
semnul anonimatului: „În acest sfârşit de săptămână am 
învățat să îmi văd micimea, să înțeleg că voi putea iubi 
doar dacă voi şti să ascult şi să înțeleg cele trei cuvinte 
rostite de Sfântul Părinte în faţa familiilor adunate la 
Roma. Aşa că îndemnat de dragostea din inima mea poate 
nevrednică de iubirea voastră VĂ ROG, IERTAȚI- MĂ! şi 
VĂ MULȚUMESC! că m-aţi ajutat să redescopăr iubirea, 
să redescopăr familia, să vă redescopăr pe voi, marea mea 
familie catolică”.

Un mulţumesc fundaţiei Renovabis pentru susținere în 
organizarea acestei întâlniri de credinţă. 

Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”

Universul familiei

„A crede în taina căsătoriei”  
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Suflet tânăr

Fiecare sfârşit reprezintă un nou început. După cum ştim, 
în fiecare an, în luna octombrie, are loc deschiderea 

unui nou An Pastoral pentru tinerii din Arhidieceza 
Romano-Catolică de Bucureşti. Pentru că suntem în Anul 
Credinței, pe 12 octombrie 2013, ne-am putut bucura de 
acest eveniment într-un loc special: Mănăstirea fraţilor 
Carmelitani din Ciofliceni – Snagov. Tema acestui nou an 
„Cristos, adevăratul soare!” este preluată din scrisoarea 
enciclică a Sfântul Părinte Papa Francisc, Lumen fidei.

După ce aproximativ 150 de tineri din toate parohiile 
bucureştene, plini de entuziasm şi dornici de a fi împreună, 
s-au adunat oferind locului de la Ciofliceni „un aer nou”, 
am început programul cu Sfânta Liturghie celebrată de pr. 
Daniel Bulai şi de cei opt preoţi care au însoţit grupurile 
parohiale. Lecturile, psalmul şi Evanghelia au fost cele din 
duminica a 28-a de peste an şi au subliniat recunoştința pe 
care trebuie să i-o aducem fără ezitare lui Dumnezeu pentru 
darul credinței. La predică, am fost sfătuiţi ca pe parcursul 
drumului pe care îl străbatem să nu devină un obstacol 
fiecare oprire neaşteptată, ci să continuăm să mergem. Să 
avem grijă să nu pierdem din farmecul călătoriei şi să nu 
lăsăm „un trunchi de copac” căzut în calea noastră să ne 
oprească să ajungem la destinaţie.

Înainte de binecuvântarea finală, a fost prezentat 
calendarul activităţilor comune ale acestui An Pastoral. 
Imediat, fiecare preot prezent la Sfânta Liturghie s-a 
prezentat şi a transmis întregului grup un mesaj „de suflet”.

După Sfânta Liturghie, am avut ocazia de a sta la masă 
împreună,  moment nelipsit de bucuria şi de zâmbetele 
primite, dar şi dăruite celorlalţi.

După prânz, am vizionat filmul Fireproof, un film care 
a prezentat povestea unui pompier ce traversa o etapă 
dificilă a vieţii sale, cauzată de ideea unui eventual divorţ. 
A fost evidenţiată atât importanţa lui Dumnezeu în viaţa 
omului, cât şi cea a respectării unui jurământ făcut în faţa 
Lui, pentru că numai aşa putem depăşi cu uşurință orice 
obstacol. Au urmat câteva momente de discuţie pe baza 
filmului şi a mesajului transmis de acesta. Apoi, am luat la 
cunoştință cum se poate organiza un grup parohial şi care 
este structura acestuia.

La sfârşitul zilei, după fotografia de grup, am împărtăşit 
impresii şi ne-am bucurat de acest prim pas făcut împreună, 
la începutul noului An Pastoral.

Adriana CALoTĂ

Deschiderea Anului Pastoral 
2013-2014 

Gândul meu pentru TINERI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

Cine nu a făcut o plimbare pe o cărare bătătorită, 
într-o pădure? Cu siguranţă, ai avut o astfel de experienţă! 
Dacă nu, imaginează-ţi! Ai ajuns în pădure… Ai început  
plimbarea… Dar, vai! Ai întâlnit pe cărare o creangă ruptă 
de vânt, care te-a împiedicat să înaintezi. În acel moment, ai 
început să filozofezi: Cine a rupt-o? De ce a căzut chiar aici? 
Ce zgomot a făcut? Ce mare este! Ar fi putut să te lovească! 
Şi plimbarea este întreruptă acum de acest eveniment atât 
de nesemnificativ. 

Credința îl inspiră pe creştin să realizeze în lume 
lucrarea lui Dumnezeu. Când ne trăim credința, nu 
putem vorbi niciodată de o sosire la punctul final, de o 
ajungere la nivelul dorit şi definitiv, pentru că experiența 
credinţei este legată de un drum al creşterii, al cunoaşterii, 
al apropierii de Dumnezeu. Pe acest drum, suntem 
chemați să acționăm aşa cum ar acționa Dumnezeu. Pe 
acest drum, Dumnezeu se foloseşte de picioarele noastre, 
de mâinile noastre, de privirea noastră, de auzul nostru, 
de cuvintele noastre, de inima noastră. Pe acest drum, 
creştinul păşeşte liber şi bucuros, având o inimă plină 
de umilință, o inimă bogată în dărnicie, o inimă educată 
în curăție, o inimă strălucitoare în dragoste, o inimă 
înțeleaptă în cumpătare, o inimă atentă în blândețe şi o 
inimă dispusă la generozitate. Dacă cineva spune că are 
credință, dar nu o pune în practică, în realitate, nu are 
credință şi este departe de mântuire. Siguranța credinței 
se manifestă în lucrările pe care Dumnezeu le-a pregătit 
pentru noi. Creştinul care nu-şi mărturiseşte credința prin 
fapte nu este creştin autentic, nu este un urmaş vrednic 
al lui Cristos, nu-şi va înțelege niciodată viața ca „dar”           
al lui Dumnezeu!

Pr. Daniel buLAI
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Noi apariții EARCB

Toate titlurile sunt disponibile la Librăria Sf. Iosif din bucurești sau pe bază de comandă prin telefon, poștă 
sau e-mail la adresa librăriei.

Yvonne Estienne, O flacără în vitraliu. Amintiri despre Monseniorul Ghika 
(traducere din limba franceză de Mihaela Voicu, 320 pag., format A5, pret 25 lei), 
este prima ediție în limba română a unei biografii a Monseniorului, scrisă de un 
martor ocular. Laureată a Premiului Academiei Franceze pentru Literatură, Yvonne 
Estienne a ştiut să surprindă chipul viu al Monseniorului, aşa cum l-a cunoscut în cei 
aproape şaisprezece ani, cât i-a fost colaboratoare apropiată, în perioada 1925-1939. 

Pr. Brett A. Brannen, Spre mântuirea a mii de suflete. Ghid pentru discernerea 
vocației la preoția diecezană (443 pag., format A5, preț 30 lei). O lucrare inedită 
în peisajul literaturii religioase româneşti, cartea este o incursiune în tot ceea ce 
presupune o vocație la preoția diecezană: temeri, nedumeriri, speranțe, totul dintr-o 
perspectivă foarte practică şi realistă. Şi dacă, asemenea cărții prezentate mai sus, şi 
acest autor abordează subiecte tabu, tot aşa – paradoxal am spune – deşi e o carte 
adresată tinerilor care se gândesc la seminar, ea poate fi citită cu mult folos de orice 
om adult, bărbat sau femeie. „Aş recomanda această carte  - spunea un tânăr  aflat 
în căutare - ORICUI se gândeşte că are şi numai o umbră de chemare la preoţie 
în inima sa. Şi chiar şi dacă NU discerni o chemare la preoţie, cartea este o foarte 
frumoasă reflecţie asupra vieţii de preot. Iubirea mea faţă de Dumnezeu, faţă de 
Biserica Lui şi faţă de preoţie a crescut enorm şi-i respect cu mult mai mult acum pe 
cei care au primit această vocaţie”. Iar o tânără angajată într-un grup de discernământ 
vocațional scria: „Ştiu că această carte se adresează în mod specific celor care discern 
chemarea la preoţie, dar există în ea o mulţime de lucruri bune care se pot aplica 
discernământului în general. Am preluat şi folosim diferite idei din ea pentru grupul 
nostru de discernământ feminin. E ceva fantastic! M-am gândit, deci, că se cuvine să 
adaug un comentariu şi din perspectiva unei tinere femei care îşi discerne chemarea”.

Reinhardt Marx, Capitalul. O pledoarie pentru om (351 pag., format A5, preţ 
30 lei), în traducerea Silviei Toma, prezintă o analiză „la rece” a situației economiei 
mondiale, din perspectiva Arhiepiscopului de München, Cardinalul Reinhardt 
Marx. Profesor de etică şi doctrină socială a Bisericii, autorul a fost recent chemat 
să facă parte din grupul de opt cardinali constituit de Papa Francisc pentru a-l sfătui 
în conducerea Bisericii şi pentru a studia un proiect de revizuire a Constituției 
Apostolice Pastor Bonus, despre Curia Romană.

Pornind de la coincidența de nume, Cardinalul Reinhardt Marx deschide un 
dialog imaginar cu tizul său Karl Marx, punând în evidență, cu subtilitate şi umor, 
locurile unde istoria l-a contrazis pe inspiratorul marxismului, dar şi instanțele în 
care i-a dat, parțial, dreptate. Abundența de date şi fapte bine documentate, precum 
şi finețea şi precizia interpretării fac din această analiză o lectură incitantă chiar şi 
pentru cei mai puțin familiarizați cu domeniul economiei.

Jason şi Crystalina Evert, Cum să-ți găseşti sufletul pereche fără să-ți pierzi 
sufletul (336 pag., format A5, preţ 25 lei). O întrebare redutabilă, pe care mulți ar 
prefera să o evite. Cu stilul lor alert şi antrenant chiar şi atunci când vorbesc despre 
lucruri foarte grave, cei doi autori ne conduc însă către o nouă perspectivă asupra 
valorii personale şi a relației cu sexul opus. O carte îndrăzneață, care discută despre 
subiecte grele, unele chiar interzise, dar care, după ce ai citit-o, are darul de a te face 
să-ți simți sufletul uşor. Pentru fete şi femei, dar nu numai.
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Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului 
anunță că în perioada 8-10 noiembrie 2013, va 

avea loc CuRSuL DE FoRMARE PENTRu TINERII 
ANIMAToRI DIN PARoHIILE ARHIDIECEZEI 
NoASTRE, aşa cum este stabilit în programul pastoral 
2013-2014. 

Acest curs se va desfăşura la Oratoriul Leonardo 
Murialdo, din Popeşti-Leordeni, lângă Bucureşti. 
Cursul din această toamnă va urma îndemnul Sfântului 
Părinte Papa Francisc şi îi va ajuta pe tinerii participanți 
să redescopere fundamentul şi frumusețea credinței: 
„Cristos, adevăratul soare!”

S-a lansat noul website al Fundației Bucureştii Noi, 
website al cărui scop este de a oferi informații celor care 

doresc să susțină misiunea fundației prin proiectele pe 
care aceasta le derulează, contribuind astfel la promovarea 
demnității sociale. 

Misiunea Fundației Bucureştii Noi este de a se implica 
atât în educația socială, medicală, culturală şi spirituală a 
celor mai defavorizate pături sociale, cât şi în recuperarea 
şi integrarea lor armonioasă în comunitate.

Obiectivele fundației sunt: sprijinirea familiilor sărace, 
susținerea bătrânilor singuri, cu posibilități economice 
reduse, a persoanelor fără locuință, a persoanelor cu 

dizabilități motorii, cât şi a tinerilor şi studenților 
dezavantajați din punct de vedere economic şi social.

Oricine poate să susțină beneficiarii Fundației 
Bucureştii Noi printr-un gest care nu costă nimic! 

Mai multe informații referitoare la activitatea Fundației 
Bucureştii Noi puteți găsi accesând pagina de internet: 
www.fundatia-bucurestii-noi.ro.

Din 2004, în fiecare an, în luna decembrie, Asociația 
Ateliere Protejate organizează o Piață de Crăciun.

Specific Pieței pe care noi o organizăm este că produsele 
sunt făcute de beneficiarii sau voluntarii asociațiilor 
participante, iar beneficiile ei sunt folosite în totalitate 
pentru continuarea activităților sociale ale participanților.

Produsele - lumânări, felicitări, iesle, decoraţiuni şi 
multe altele - sunt făcute de mână şi din inimă.

Punem pe primul plan bucuria pe care apropierea 
Crăciunului o aduce în sufletul fiecăruia. Piața pe care o 
organizăm face ca atmosfera Crăciunului să fie mult mai 
aproape de voi. Decorațiuni, cadouri, dulciuri, gustări 
specifice, ceaiuri şi vin fiert, bradul şi ieslea ne vor ajuta să 
ne apropiem mai mult de marea sărbătoare. 

Vor participa: Asociaţia Ateliere Protejate, Asociaţia 
Sindrom Down Bucureşti, Mişcarea Eclezială Carmelitană, 
Casa Martha, Asociația Iubeşte-mă aşa cum sunt!, Elevi ai 
Colegiului German Goethe, Asociația Mlădiţa, Asociaţia 
Don Orione, Asociația Valentina, Asociația Help the 
People, SOS Satele Copiilor prin participarea Comunității 
de Tineri 2 Bucureşti, Asociația Hoffnung Romania.

Piața de Crăciun (www.piatadecraciun.org) se va 
desfășura după următorul program: 

Vineri, 29.11.2013: între orele 17.00 - 21.00
Sâmbăta, 30.11.2013: între orele 12.00 – 20.00
Duminică, 1.12.2013: între orele 10.00 – 16.00

Locul de desfășurare: Str. Secerișului nr. 15, sect. 
4 (aproape de orășelul Copiilor, Staţia de metrou 
Constantin brâncoveanu).

PIAȚA DE CRĂCIUN 2013

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TINERI!

Lansarea website-ului Fundației Bucureştii Noi






