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La 27 aprilie 1883, prin Scrisoarea apostolică Praecipuum 
munus, Sfântul Părinte Papa Leon al XIII-lea a ridicat 

Vicariatul Apostolic al Valahiei la rangul de Arhiepiscopie, 
cu reşedinţa în Bucureşti. Tot atunci a fost numit şi primul 
titular al Arhidiecezei, în persoana Episcopului Ignatius 
Paoli, din Congregaţia Pasioniştilor.

După moartea acestuia, conducerea Arhidiecezei a 
fost încredințată mai multor episcopi sau administratori 
diecezani ori apostolici. În 1924, Alexandru Cisar, 
Episcopul de Iaşi, a fost numit şi Administrator Apostolic al 
Arhidiecezei de Bucureşti. La 12 decembrie 1924, Episcopul 
Cisar a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop de Bucureşti. 
Acesta a fost  primul Arhiepiscop de Bucureşti născut 
şi educat în România (Bucureşti). După demisia forţată 
a acestuia, Arhidieceza a fost încredinţată Episcopului 
de Iaşi, Anton Durcovici, ca Administrator Apostolic; 
însă după câteva luni, la 26 iunie 1949, a fost arestat. 
Pentru foarte puţin timp, a urmat Monseniorul Iosif 
Schubert, Episcop consacrat clandestin, arestat ulterior. 
A urmat o perioadă cu multe frământări în Arhidieceză. 
Ea a fost condusă câţiva ani de către Canonicul Stanislau 
Iovanelli, ca Vicar Capitular (†1962), apoi de către Mons. 
Francisc Augustin, ca Ordinarius Substitutus, până la 
moartea sa, la 27 noiembrie 1983.

La 1 decembrie 1983, preoţii Arhidiecezei l-au ales pe pr. 
dr. Ioan Robu, pe atunci Rector al Institutului Teologic din 
Iaşi, ca Administrator Diecezan, apoi, Sfântul Părinte Ioan 
Paul al II-lea l-a numit, la 25 octombrie 1984, Episcop - 
Administrator Apostolic de Bucureşti. La 8 decembrie 1984, 
Mons. Robu a fost consacrat Episcop la Roma, în Capela 

Paulină din Vatican, de către E.S. 
Card. Agostino Casaroli, iar în 
1990, a fost numit Arhiepiscop 
Mitropolit de Bucureşti. Instalarea 
solemnă în Catedrala Sfântul Iosif 
din Bucureşti a avut loc în ziua 
de 29 aprilie 1990, în prezenţa 
Arhiepiscopului Angelo Sodano, 
delegat al Sfântului Părinte Ioan 
Paul al II-lea. 

Excelenţa Sa este al şaptelea 
Arhiepiscop de Bucureşti; motto-
ul stemei sale episcopale este Et 
veritas liberabit vos („Şi adevărul 
vă va face liberi”).

Aşadar, în decembrie 2013, se împlinesc 30 de ani de la 
alegerea ÎPS Ioan, de către preoți, la cârma Arhidiecezei, ca 
Administrator diecezan. Cu această ocazie, Excelența Sa a 
avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări.

1. Excelență, cum ați primit vestea alegerii ca 
Administrator diecezan pentru Arhidieceza de București?

Când a murit Monseniorul Francisc Augustin, la sfârşitul 
lui noiembrie 1983, am venit să particip la înmormântare 
împreună cu preoții din Arhidieceză. Pe atunci, eram 
profesor şi rector la Seminarul din Iaşi. Ca să se rezolve 
problema unui succesor al Monseniorului Augustin, ne-
am adunat toți preoții în capela de la etajul II al Palatului 
arhiepiscopal, unde părintele Iosif Gunciu ne-a ținut o 
cuvântare şi apoi s-a trecut la alegeri. Era o listă cu toți 
preoții, parcă în ordine alfabetică, fiecare având un număr în 
fața numelui. În turul al II-lea, a ieşit majoritar numărul 25, 
care eram eu. Alegerea s-a făcut destul de rapid, aşa că m-am 
lăsat dus de val, fără să am timp să măsor ce se întâmpla. Mi-
am dat consimțământul, am anunțat Sfântul Scaun că am 
fost ales de preoți ca succesor al Monseniorului Augustin şi, 
de asemenea, Departamentul Cultelor de atunci. Cardinalul 
Casaroli mi-a răspuns că în aceste condiții, am jurisdicția 
necesară. La Departamentul Cultelor, când m-am prezentat, 
însoțit de Monseniorul Petru Gherghel, am înțeles că nu se 
aşteptau nicidecum să fiu ales eu. Preşedintele de atunci îl 
întreba destul de nervos pe directorul care ne însoțea: „Cine 
este Ioan Robu? Cine este acest Robu?”. În cele din urmă, 
a priceput că, deşi eram la Iaşi, puteam fi ales, întrucât 
aparțineam  Arhidiecezei de Bucureşti. 

Abia când mi-am adus lucrurile de la Iaşi am înțeles că 
ceva se schimba cum nu mi-am imaginat în viața mea şi am 
început să cumpănesc altfel situațiile, mergând mai mult pe 
panta îngrijorărilor şi a temerilor, chiar dacă glasul dintr-un 
psalm mă încuraja: „Îți voi arăta calea pe care să mergi; te voi 
sfătui şi ochii mei vor fi asupra ta” (Ps 32). Aceste frânturi de 
psalm mă scoteau din emoții şi griji.

2. Știați că această funcție este o adevărată provocare; 
ați pornit la drum cu temeri, gândindu-vă la ce va urma? 

Cred că era vorba mai degrabă de o temere pe care nu 
aş fi putut să o descriu. Am avut cum să cunosc multe din 
greutățile pe care le-a avut Monseniorul Augustin, mai ales 
cu autoritățile, şi ştiam, într-un fel, că nimeni nu ar fi avut 
cum să le ocolească. Aş spune că m-a stăpânit mai mult nu 

„Îți voi arăta calea pe care să mergi;

te voi sfătui și ochii mei vor fi asupra ta”

– ÎPS IOAN ROBU, DE 30 DE ANI LA CÂRMA ARHIDIECEZEI -

Aniversare

ÎPS Ioan Robu, tânăr episcop
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teama, ci încrederea susținută de un argument simplu, şi 
anume că, dacă Dumnezeu a aşezat astfel lucrurile, însemna 
că ştia El ce face, şi astfel nu eram singur. Şi apoi, nu mergeam 
ca Abraham într-o țară necunoscută, ci într-o dieceză în care 
îi ştiam destul de bine pe preoți (un aspect foarte important 
pentru mine), cunoşteam parohiile, cu specificul fiecăreia 
şi aveam o idee despre ce însemna Arhiepiscopia ca sediu 
central. Mi-a fost de folos şi funcția pe care am avut-o la 
Seminar, de profesor şi rector. 

3. Care au fost primii pași pe care i-ați făcut în noua 
misiune?

Aproape că nici nu mi-i amintesc, aşa cum, copil fiind, 
nu ştiu cum am făcut primii paşi. Ştiu că îndată ce am 
primit răspunsul de la Cardinalul Agostino Casaroli, m-am 
apucat să citesc cu atenție din Dreptul bisericesc canoanele 
care priveau jurisdicția Administratorului diecezan, cu 
drepturile şi obligațiile sale. 

Este clar că un program de activitate nu aveam cum să 
am, aşa că după vorba „văzând şi făcând”, căutam să observ 
prioritățile şi să iau la rând cele care veneau spre rezolvare, 
în decursul timpului. Am încercat să-i țin pe preoți aproape 
de mine şi apropiați între ei, am vizitat parohiile, am avut 
grijă ca bisericile şi preoții să aibă cele necesare. Nu ştiu 
exact în ce măsură am reuşit, dar mi-am păstrat întotdeauna 
intenția cea bună în toate privințele. Nu am căutat binele 
meu, ci binele Bisericii, al credincioşilor, al preoților şi al 
persoanelor consacrate. Nu am făcut nimic extraordinar, nici 
la primii paşi, ca Administrator diecezan, nici ca episcop, 
nici ca arhiepiscop. Am căutat întotdeauna să fac binele, de 
la primii paşi ca Păstor al Arhidiecezei, până astăzi.

4. Vorbiți-ne, vă rog, despre situația de atunci a Bisericii 
Catolice din România! 

Consider că, în ciuda condițiilor de viață din timpul 
comunismului – izolare, control, supraveghere, propagandă 
antireligioasă etc. – , Biserica noastră şi-a păstrat identitatea 
catolică şi era bine ancorată în cunoaşterea şi practicarea 
credinței. Chiar dacă diecezele şi păstorii lor nu comunicau 
des, exista şi atunci ca şi astăzi conştiința că suntem în 
România o adevărată Biserică Catolică locală, parte a Bisericii 
Universale, Biserică voită şi lăsată de Cristos în această lume, 
având în fruntea ei un semn al unității, pe urmaşul Sfântului 
Petru, Sfântul Părinte Papa de la Roma. Legătura cu Roma 
şi legătura dintre noi, mereu reînnoită prin frecventarea 
bisericii, îndeosebi în duminici şi sărbători, a ținut Biserica 
noastră locală unită şi plină de viață de credință. Greutățile 
provenite din apăsarea regimului comunist nu au slăbit, ci, 
dimpotrivă, au întărit Biserica.

Şi nu pot să nu amintesc un anumit aspect: eram mai 
numeroşi pe atunci noi, catolicii din România; mulți, din 
toate diecezele, au plecat în alte părți ale lumii, căutând 
condiții mai bune de viață.

5. Până în 1989, cum reușeați să fiți prezent în parohii, 
în mijlocul credincioșilor, pentru a-i întări în credință?

Fiind şi mai tânăr, iar parohiile nefiind atâtea câte sunt 

astăzi, era simplu să le vizitez des, nu numai cu ocazia 
Sfântului Mir. Fără să fie transformate în evenimente 
deosebite, vizitele mele prin parohii erau la ordinea zilei. 
De construit biserici şi case parohiale nu era voie; nu 
tipăream nici cărți, nici reviste; totuşi, chiar dacă invizibil, 
ceva se zidea în comunitățile noastre, făcându-le capabile să 
ducă mai departe viața catolică pe aceste meleaguri. Slavă 
Domnului, preoții şi credincioşii şi-au făcut datoria, aşa am 
avut putere după 1989, să construim  mai multe biserici şi să 
înființăm noi parohii.

Nu a fost simplu, însă Dumnezeu mi-a stat alături; şi 
preoții mi-au stat alături, şi credincioşii, şi le mulțumesc din 
toată inima: Domnului şi lor, tuturor.

6. După 30 de ani, se poate vorbi de o schimbare a 
modului de trăire a credinței în Arhidieceză?

De o schimbare propriu-zisă a modului de trăire a 
credinței în Arhidieceză, nu cred că ar fi vorba. Credința a 
fost respectată şi trăită şi este în continuare la fel de prețuită 
de catolicii noştri, şi acum, după 30 de ani. În schimb, 
s-au înmulțit activitățile inspirate de credință, cum ar fi 
învățământul, angajarea socială împreună cu cea caritativă 
a Bisericii, participarea laicilor şi a persoanelor consacrate, 
a călugărilor şi a călugărițelor, a tinerilor, la activitatea 
pastorală a Bisericii. Pe mine mă îmbucură şi mă încântă 
acest mers înainte al Bisericii, în simplitatea şi obişnuința 
înțeleaptă din toate zilele, căutând cele plăcute Domnului şi 
cântând în atâtea feluri îndurarea lui.

7. Transmiteți, vă rog, un gând, un îndemn celor „pentru 
care sunteți episcop și alături de care sunteți creștin”. 

Să mergem mai departe ca şi până acum, uniți cu Sfântul 
Părinte de la Roma şi uniți între noi, fără să uităm vreodată 
că noi suntem Biserica voită şi întemeiată de Cristos. Şi de 
aceea, să fim mândri că suntem catolici, indiferent ce-ar 
spune unii şi alții!

 Vă mulțumim!

A consemnat Cristina ȘOICAN

ÎPS Ioan Robu în vizită la Papa Francisc
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Pe 8 decembrie 2003, PS Cornel Damian a fost consacrat 
Episcop auxiliar al Arhidiecezei Romano-Catolice 

de Bucureşti. Se împlinesc 10 ani de atunci. Îi mulțumim 
Domnului pentru acest dar deosebit, pentru slujirea 
părintească a Excelenței Sale şi pentru grija deosebită pe 
care a avut-o în toți aceşti ani, față de familii, de tineri, de 
congregațiile religioase şi față de preoți. Toți dau mărturie 
prin prietenia, rugăciunea şi dragostea cu care l-au însoțit 
şi îl însoțesc. Alături de sprijinul spiritual, prin rugăciune, 
şi de afecțiunea filială, dorim să reparcurgem pe scurt 
momentele cele mai semnificative, pentru ca amintirea să 
înflăcăreze colaborarea noastră activă la misiunea care i-a 
fost încredințată.

După consacrarea episcopală, PS Cornel Damian a 
început o bogată activitate pastorală cu familiile din 
parohiile Arhidiecezei. Între 2005 şi 2007,  alături de 
părintele Fabian Măriuț, responsabil cu pastorația familiilor, 
Exelența Sa a vizitat şi a întâlnit majoritatea familiilor din 
comunitățile parohiale. În acest fel, s-a apropiat, printr-
un contact direct şi călduros, atât de credincioşi, cât şi de 
preoții din parohii. Alături de grija deosebită față de familii, 
în vizitele pastorale prin Arhidieceză, PS Cornel a întâlnit 
comunitățile religioase prezente în diferitele parohii, 
mulțumindu-le pentru dăruirea şi mărturia lor de credință 
şi încurajându-le în elanul lor misionar.

PS Cornel a primit responsabilitatea pastorației 
familiilor şi în cadrul Conferinței Episcopilor din România. 
A participat, alături de familii catolice din diecezele şi 
eparhiile catolice din România, la Întâlnirea Mondială a 
Familiilor de la Ciudad de Mexico (Mexic, 2010) şi Milano 
(Italia, 2012).

Un prilej de contact direct şi de cordială prietenie l-a 
constituit adesea conferirea Sfântului Mir în parohii. Prin 
copiii şi adolescenții care primeau darul Duhului Sfânt, 
mulți părinți au avut ocazia să se apropie mai intens de 
comunitate şi de sacramente.

Tinerii au fost mereu în inima şi în grija PS Cornel. 
A însuflețit şi a participat atât la întâlniri diecezane şi 
naționale, cât şi la Ziua Mondială a Tineretului de la Köln 
(Germania, 2005).

După ce a început construirea turnului ilegal de lângă 
Catedrala Sf. Iosif, în 2006, PS Cornel a coordonat toate 
eforturile, atât pe plan juridic, cât şi civic pentru apărarea 
catedralei.  În acest sens, o semnificație deosebită au avut-o 
repetatele vizite în parlamentul European de la Strasbourg şi 
Bruxelles, care s-au concretizat cu declarația scrisă 54/2007 
a legislativului european în favoarea catedralei. Preocuparea 
Sfântului Scaun pentru această problemă a dus la vizita şi la 
informarea atât a Sfântului Părinte Papa Benedict XVI, cât şi 
a Secretarului de Stat, Cardinalul Tarcisio Bertone.

PS CORNEL DAMIAN
- 10 ani de episcopat în imagini -

PS Cornel Damian la Întâlnirea Mondială a Familiilor - Mexic PS Cornel Damian la Bruxelles

Conferirea Sfântului Mir la Smârdioasa

Aniversare
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Printre multiplele activități pastorale, anul 2009 a fost 
marcat de obținerea doctoratului în drept canonic, la Roma. 
Tema tezei de doctorat a fost Concordatul dintre Sfântul 
Scaun și România din perspectivă istorico-juridică.

Grija şi însuflețirea ÎPS Ioan Robu pentru o biserică 
misionară a apropiat şi Arhidieceza noastră de teritoriile de 
misiune. Din 2009, părintele Cristian Pişta a fost trimis în 
misiunea diecezei de Iaşi de la Maikona (Kenya). În 2010, 
PS Cornel a vizitat Kenya şi misiunile în care activează 
preoții români, în dorința ca şi Arhidieceza de Bucureşti 
să contribuie la răspândirea Evangheliei. Astfel, în 2012, a 
fost înființată propria misiune a Arhidiecezei în Kenya, la 
Sololo, de care se ocupă părintele Cristian Pişta.

Hirotonirile de preoți şi consacrările de noi biserici au 
fost evenimente importante ale slujirii pastorale a PS Cornel. 

Pentru Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, 
2013 a fost un an de har marcat de darul beatificării Mons. 
Vladimir Ghika. Din aprilie până pe 31 august, PS Cornel 
a coordonat întreaga echipă care a organizat evenimentul 
beatificării.

Rememorând evenimentele mai semnificative ale 
celor 10 ani de slujire episcopală a PS Cornel, ne dorim 
ca afecțiunea şi rugăciunea noastră să se intensifice şi să 
contribuie la o apropiere plină de căldură şi iubire dintre 
turmă şi păstor. La mulți ani, Preasfințite!

(AC)

Aniversare

Hirotonire de preoți

Crăciun la Ploiești

Sfințirea Mănăstirii AsumpționistelorPS Cornel Damian vorbindu-le copiilor
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Cu acest titlu, sub egida CCEE (Consiliul Conferințelor 
Episcopale din Europa), între 8 şi 10 noiembrie 2013, 

a avut loc la Barcelona (Spania) întâlnirea episcopilor 
responsabili cu comunicațiile sociale din Conferințele 
episcopale din Europa. Aceasta a fost prilejuită de împlinirea 
a cincizeci de ani de la promulgarea decretului Inter mirifica 
al Conciliului Vatican II. Au luat parte la această întâlnire 
atât episcopi, cât şi laici cu responsabilități în comunicare, 
ai diferitelor Conferințe episcopale din Europa. 

Prezent la această întâlnire, părintele Francisc Doboș, 
purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice 
de București, ne-a împărtășit impresiile sale:

După jumătate de secol de la promulgarea documentului 
conciliar referitor la comunicațiile sociale – Inter mirifica –, 
întrebarea şi provocarea de fond a întâlnirii de la Barcelona 
a fost cu referire la noua evanghelizare în contextul lumii 
digitale, al internetului şi al rețelelor de socializare în care 
şi cu care trăim.

Cum poate fi evanghelizat astăzi sufletul Europei? Din 
conferințele şi discuțiile care au avut loc cu acest prilej, a 
rezultat că pentru majoritatea oamenilor, rădăcinile Europei 
sunt creştine, însă nu mai este la fel de evident că sufletul 
ei, adică locuitorii ei de azi, ar mai fi creştini. Plecând de 
la practica religioasă, mai ales în Europa occidentală, se 
constată că sufletul Europei, în mare parte, este creştin mai 
mult formal.

Biserica trebuie să ia act de această situație şi să nu mai 
rămână între zidurile proprii, ci să iasă spre periferiile 
spirituale, acolo unde lumea nu a auzit nici de Cristos, nici 
de Biserică, iar dacă a auzit, nu a fost întotdeauna de bine. 
Acest lucru presupune o nouă abordare, o nouă cateheză, 
un nou început, dat fiind că majoritatea europenilor nu mai 
frecventează Biserica.

Ce se poate face în această situație? Biserica trebuie să 
meargă înspre oameni, acolo unde ei se află şi trăiesc. Ca 
şi Isus, de altfel. Internetul şi rețelele de socializare sunt 
locurile în care majoritatea celor tineri şi mai puțin tineri 
petrec foarte mult timp din viața lor. Iar Biserica nu poate 
să nu trimită misionari şi în aceste teritorii.

Cum se poate face acest lucru? În primul rând, hrănind 
entuziasmul şi investind în bucuria credinței propriilor 

„misionari”. Dacă lipseşte acest aspect, restul nu foloseşte 
la nimic.

În al doilea rând, să îşi convertească limbajul. Adică să 
vorbească oamenilor de azi pe limba lor.

În al treilea rând, să învețe cum să piloteze oricare din 
tehnologiile şi instrumentele moderne de comunicare.

Papa Francisc este omul providențial şi un model de 
urmat în această privință. Conform cuvintelor sale, Biserica 
este ca un spital de campanie: vindecă rănile şi încălzeşte 
inimile.

Problema principală a noii evanghelizări nu este de 
ordin tehnic, nici tehnologic. Cine merge la un concert nu 
este interesat de instrumente, ci de muzică. Se întâmplă ca 
noii misionari ai Bisericii să se focalizeze pe instrumente şi 
să uite de muzică.

Aşadar, noua evanghelizare a Europei presupune nu doar 
transmiterea adevărurilor de credință, ci întâlnirea (offline 
şi online - internet, twitter, facebook etc.) dintre cei care 
trăiesc credința şi cei care sunt în căutarea sensului vieții. 

Iar Biserica are răspunsul la căutarea sensului vieții 
pentru lumea de azi. Noii misionari digitali, înainte de 
a-şi achiziționa ultimele gadget-uri şi înainte de a învăța 
regulile şi limbajul noilor tehnologii, au nevoie de curaj, 
de entuziasm şi de bucurie în comunicarea sensului vieții. 
Deseori, şi simțul umorului poate face minuni.

Parafrazându-l pe Sfântul Părinte Papa Francisc, se poate 
spune că o Biserică care nu iese din sine însăşi, mai devreme 
sau mai târziu, se îmbolnăveşte de atmosfera viciată a 
încăperilor în care se închide. Este adevărat că cine iese din 
casă poate suferi un accident, însă este de preferat de o mie 
de ori o Biserică rănită decât una bolnavă.

sursa: arcb.ro

A evangheliza sufletul Europei

Barcelona, noiembrie 2013

Barcelona, noiembrie 2013

Biserică și societate
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Sâmbătă, 16 noiembrie, în capela Catedralei Sf. Iosif din 
Bucureşti, surorile şi frații Ordinului Franciscan Secular, 

împreună cu Surorile Franciscane Misionare de Assisi, au 
celebrat Sărbătoarea Sfintei Elisabeta, patroana terţiarilor 
franciscani şi a fraternităţii din Bucureşti. Sfânta Liturghie 
a fost celebrată de Pr. Francisc Ungureanu şi Pr. Anton 
Roca OFMConv. În cuvântul de învăţătură, Pr. Francisc 
a accentuat importanța cunoaşterii şi a trăirii spiritului 
evanghelic, după exemplul fondatorului, Sfântul Francisc 
de Assisi, aşa cum l-a concretizat prin trăirea ei Sfânta 
Elisabeta, în mod deosebit prin slujirea bolnavilor şi a celor 
mai săraci. Apoi a evocat mărturia de viaţă a Fericitului 
Vladimir Ghika, dintr-o familie de nobili, ca şi Sfânta 
Elisabeta, care a ştiut să recunoască prezenţa lui Cristos 
în bolnavii şi săracii acelor timpuri, dedicându-se slujirii 
lor. Fericitul Vladimir Ghika a ales în timpurile dificile să 
trăiască între cei mai săraci, aşa cum Sfânta Elisabeta, la 

invitația tatălui ei de a veni la curtea Regală, a ales să stea 
între bolnavii pe care îi slujea, deoarece răspunsese deja 
chemării Unicului Rege.

Îndemnul final a fost ca fraţii şi surorile Ordinului 
Franciscan Secular să dea o mărturie plină de bucurie a 
spiritului evanghelic trăit în realităţile zilnice ale celui de-al 
treilea mileniu.

După celebrarea Sfintei Liturghii, cu toţii au vizitat 
muzeul Vladimir Ghika de la subsolul Palatului Episcopal 
şi au participat la o agapă frăţească.

Fr. Anton ROCA

Sărbătoarea Sfintei Elisabeta

Din viața Arhidiecezei

Sâmbătă, 16 noiembrie, Comunitatea parohială din 
Curtea de Argeş a fost în sărbătoare. Motivul a fost 

inaugurarea Grădiniței Sfântul Nicolae. Evenimentul a 
început cu celebrarea Sfintei Liturghii prezidată de PS 
Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, care a fost 
însoțit la altar de 13 preoți.

La Liturghie au participat credincioşii parohiei, copiii 
alături de părinții lor, un grup de credincioşi de la Brezoi şi 
Câmpulung. De asemenea, a fost alături de noi Superioara 
Generală a Congregației Fiicele Milostivirii şi ale Crucii, 
Sr. Gabriella Ruggieri, şi Secretara Generală, Sr. Maurilia 
Tommasi. La ceremonie au participat şi principalii 
sprijinitori ai acestui proiect: doamnele Annette, Lucia 
Alistor şi domnii Alain, Florin Dobrinoiu şi Dan Macovei.

Grădinița şi-a deschis porțile anul acesta cu o grupă 
de 23 de copii, toți de confesiune ortodoxă, de a căror 

formare se ocupă Sr. Regina Sascău şi Sr. Caterina Boaşă  
din Congregația Fiicele Milostivirii şi ale Crucii, şi doamna 
educatoare Anca Ghilencia.

După binecuvântarea Grădiniței, în fața Episcopului şi a 
celorlalți oaspeți, copiii îndrumați de Sr. Regina au încântat 
urechile tuturor cu două momente muzicale. Sărbătoarea 
s-a încheiat cu o agapă frățească.

Pr. Neculai IOJĂ

În scopul împlinirii misiunii sale de propovăduire a Cultului 
Milostivirii lui Dumnezeu revelat de Isus Sfintei Faustina 

Kowalska, membri ai Grupului Faustinum, constituit pe 
lângă Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti,  au fost prezenţi 
pe 17 noiembrie în Parohia Sfântul Anton de Padova, din 
Câmpina unde, la sfârşitul Sfintei Liturghii de la ora 10,30, 
au ţinut o cateheză despre Cultul Milostivirii lui Dumnezeu. 

La ora 15,00, ora Milostivirii Divine, împreună cu 
credincioşii din parohie, s-au rugat Calea Crucii a Milostivirii 
lui Dumnezeu şi Rozariul Milostivirii, implorând iubirea 
milostivă a Tatălui Ceresc prin pătimirile lui Isus Cristos  

pentru suferinţele omenirii, nevoile Bisericii şi pentru  
intenţiile celor prezenţi.

Gheorghe BALTĂ

Sfinţirea Grădiniţei Sfântul Nicolae

Grupul Faustinum la Câmpina

Sărbătoarea Sfintei Elisabeta

Grupul Faustinum în Parohia Sfântul Anton de Padova, Câmpina

Sfințirea Grădiniței Sfântul Nicolae, Curtea de Argeș
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Din viața Arhidiecezei

Pentru Cathedral Plaza nu există „soluții amiabile”,
ci doar o decizie definitivă și irevocabilă de demolare

În legătură cu comunicatul de presă al societății 
Millenium Building Development din data de 29 

octombrie 2013, Arhiepiscopia Romano-Catolică 
Bucureşti doreşte să facă următoarele precizări:

1. Situația clădirii Cathedral Plaza NU poate fi 
rezolvată amiabil. Există o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă de demolare a acestei construcții 
ilegale şi periculoase. Hotărârea judecătorească este lege, 
iar legea trebuie respectată şi pusă în aplicare, nicidecum 
tergiversată sub pretextul „intențiilor amiabile”.

2. Demolarea NU ar aduce daune de 70 de milioane de 
euro bucureştenilor şi NU este vorba de demolarea unei 
cladiri legale, aşa cum cu perfidie se afirmă. Demolarea 
nu se va face cu banii bucureştenilor, ci cu banii celor 
care au construit ilegal. Primăria nu are nimic de plătit 
proprietarilor. La Dâmbovița, Suceava şi la CEDO, 
precum şi la alte tribunale din țară, s-a stabilit foarte clar 
ilegalitatea clădirii Cathedral Plaza.

Este fără temei afirmația că demolarea ar costa 17-
18 milioane de euro; evaluatorii serioşi au vorbit de 3-4 
milioane de euro.

3. Toți apărătorii proiectului Cathedral Plaza vor 
să ne convingă că înțelegerile amiabile sunt mai presus 
de lege. Când mafiile se adună ca să-şi apere interesele 
sub protecția autorităților publice, noi, cetățenii, suntem 

atraşi, prin minciuni bine ticluite şi des repetate, pe 
un teren în care legea este redusă la zero, ca o marfă 
expirată, iar dragostea investitorilor față de noi ne este 
astfel prezentată, încât să ne emoționeze până la lacrimi. 
Corupția din România este cea care îi sperie pe investitorii 
străini serioşi şi oneşti. Investitorii care încalcă legile din 
România nu aduc nimic bun în țara noastră.

4. Biserica Catolică are încredere în discernământul 
opiniei publice şi în convingerea comună că suntem un 
stat de drept, unde legea se execută şi nu se discută.

5. Trebuie să se înţeleagă foarte clar că victima este 
Catedrala Sf. Iosif căreia i-au fost încălcate drepturile de 
monument istoric cu valoare naţională şi universală şi nu 
construcţia ilegală Cathedral Plaza, care este agresorul 
acestor drepturi.

6. Ne exprimăm perplexitatea în fața faptului că 
Primăria Municipiului Bucureşti refuză să respecte şi să 
pună în aplicare legea: decizia definitivă şi irevocabilă a 
instanței, de demolare a Cathedral Plaza.

7. Şi avem o întrebare: De ce nu se sesizează 
Preşedinția, Guvernul, Procuratura, când legile nu sunt 
respectate şi puse în aplicare?

8. Cu minciuni şi corupție s-a ridicat proiectul 
Cathedral Plaza şi tot cu minciuni şi corupție vrea să 
rămână în picioare, chiar şi acum, când o hotărâre 
definitivă şi irevocabilă stabileşte desfiinţarea lui.

Sora Robu Veroana, pe care obişnuiam 
s-o numim sora Veronica, ca persoană 

consacrată în congregația Surorilor Notre Dame 
de Sion, se numea Dumitra. Părintele franciscan 
Anton Bişoc, paroh de Săbăoani, a recomandat 
din parohie şi din filiale, către Congregația 
Notre Dame de Sion din Bucureşti, aproape 40 
de tinere care doreau să ducă o viață consacrată. 
În acest grup de tinere a fost şi mătuşa mea, 
sora Tiburce, prietenă cu sora Veronica. Deşi 
am auzit vorbindu-se despre ea de când eram 
copil, am început să o cunosc mai bine din anul 
1985, când a venit din Tunisia în Bucureşti, la nepotul ei, 
Episcopul Ioan Robu, rămânând la Arhiepiscopie până la 
sfârşitul vieţii. Cu toate că avea 67 de ani când a venit la 
Bucureşti, ea a fost pentru mult timp o persoană activă şi de 
folos pentru binele celor din palatul arhiepiscopal. 

Era o persoană plăcută, bună, discretă, de încredere, cu 
experienţă, energică, devotată, înţeleaptă, conştiincioasă, 
spirituală şi reculeasă. A fost pentru toţi cei care au 
cunoscut-o un exemplu bun de creştină şi de persoană 

consacrată. A ştiut să pună în armonie viaţa 
activă cu viaţa spirituală, a fost fidelă şi 
statornică în trăirea voturilor religioase. S-a 
rugat mult Sfântului Iosif pentru o moarte bună 
şi a avut parte de o moarte frumoasă.

Putem spune cu toată convingerea că a 
adormit în pacea lui Cristos, fiind găsită 
pregătită pentru a fi chemată la viaţa şi fericirea 
veşnică, cu candela aprinsă, pentru a se 
prezenta în faţa Mirelui Ceresc, Isus Cristos, 
căruia şi-a consacrat întreaga viaţă, şi vrednică 
să primească răsplata pentru tot binele săvârşit 

în timpul vieţii de 95 de ani. În ultimele săptămâni, gândul 
ei era îndreptat spre ceruri, deseori spunea să mergem cu 
toţii cât mai curând în Cer. 

Sperăm că a ajuns acolo unde ea dorea să ajungem cu 
toții, acolo unde mereu sunt locuri libere, după cum spunea 
fericitul Vladimir Ghika. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască 
odihna şi fericirea veşnică, în Împărăţia Cerului.

Pr. Ioan CIOBANU
Parohul Catedralei Sf. Iosif din Bucureşti

Sr. Dumitra (Veroana Robu) din Congregația Surorilor Notre Dame de Sion
In memoriam

Sora Veroana Robu
1918 - 2013



Actualitatea Creștină decembrie 2013

Știri interne

Episcopia Greco-catolică de Lugoj a organizat sâmbătă, 
23 noiembrie, aniversarea a 160 de ani de la întemeierea 

eparhiei. Evenimentul aniversar a coincis cu aducerea 
osemintelor Episcopului martir Dr. Ioan Bălan de la 
Cimitirul Bellu Catolic din Bucureşti şi depunerea lor în 
Catedrala Greco-catolică din Lugoj, dar şi cu încheierea 
Anului Credinţei, proclamat de Sfântul Părinte emerit 
Benedict al XVI-lea.

La eveniment au participat ierarhi, oficialităţi locale, 
reprezentanţii cultelor din Lugoj, preoţi din toate cele 12 
protopopiate ale Eparhiei de Lugoj, împreună cu credincioşi 
din parohii.

Aniversarea a reprezentat şi un moment de bilanţ şi 
aducere-aminte a istoriei Eparhiei, de cinstire a memoriei 

înaintaşilor, mai cu seamă a Episcopilor ce s-au succedat 
la tronul episcopal de-a lungul celor 160 de ani. Prin 
documentul Apostolicum Ministerium, promulgat de către 
Papa Pius al IX-lea la 26 noiembrie 1853, a fost întemeiată 
Eparhia de Lugoj, ca sufragană a Mitropoliei de Făgăraş şi 
Alba-Iulia, cu sediul la Blaj. Eparhia se întindea pe teritoriul 
comitatelor Caraş, Severin, Timiş-Torontal, Hunedoara, 
Arad şi parţial, Alba. Actualmente, se întinde pe acelaşi 
teritoriu. Primul ierarh al noii eparhii a fost Episcopul 
Alexandru Dobra (1853-1870), înscăunat de Mitropolitul 
Alexandru Şterca Şuluţiu, la 28.10.1855. Actualul episcop, 
PS Alexandru Mesian, este cel de-al zecelea episcop la 
conducerea Eparhiei de Lugoj.

sursa: www.bru.ro

Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut oficial, la 31 
octombrie 2013, martiriul Slujitorului lui Dumnezeu 

Anton Durcovici, Episcop al Diecezei Romano-Catolice 
de Iaşi. Astfel, Preasfinţitul Anton Durcovici va fi ridicat 
curând la cinstea altarelor şi înscris în rândul fericiţilor şi 
sfinţilor Bisericii Catolice. Ceremonia beatificării va avea 
loc la Iaşi, la o dată care va fi stabilită ulterior.

Papa Francisc a autorizat Congregaţia pentru Cauzele 
Sfinţilor să promulge decretele referitoare la recunoaşterea 
martiriului Episcopului Anton Durcovici şi a virtuţilor 
eroice a trei călugăriţe. Primul nume menţionat a fost cel 
al lui „Anton Durcovici, Episcop de Iaşi (România), născut 
la Bad Deutsch-Altenburg (Austria), la 17 mai 1888, şi 
ucis din ură faţă de credinţă în închisoarea din Sighetu 
Marmaţiei (România), la 10 decembrie 1951”.

Procesul de canonizare a Episcopului Anton Durcovici 
a început cu faza diecezană, la 25 martie 1997, continuând, 
la 8 februarie 2010, cu faza romană. La 28 februarie 2013, 

la Vatican, s-a dat votul afirmativ argumentării teologice a 
martiriului Episcopului Durcovici. La 15 octombrie 2013, 
la Vatican, membrii Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, 
în unanimitate, şi-au exprimat părerea pozitivă asupra 
martiriului şi a virtuţilor Episcopului Anton Durcovici.

Episcopul Anton Durcovici va fi cel de-al cincilea român 
care va fi declarat fericit de către Biserica Catolică. Primul 
fericit este Ieremia Valahul (1983), călugăr franciscan 
capucin din Moldova, mort în anul 1625, în Napoli (Italia). 
Următorii trei fericiţi sunt martiri din perioada prigoanei 
comuniste: Szilard Ignaţiu Bogdanffy (2010), Episcop 
romano-catolic auxiliar de Satu Mare şi Oradea, mort în 
anul 1949, în închisoarea din Aiud; Janos Scheffler (2011), 
Episcop romano-catolic de Satu Mare, mort în anul 1952, 
în închisoarea din Jilava, şi Monseniorul Vladimir Ghika 
(31 august 2013), preot diecezan, mort în anul 1954, în 
închisoarea din Jilava.

sursa: www.ercis.ro

În perioada 20-24 noiembrie, Episcopia Greco-catolică 
de Cluj-Gherla a aniversat împlinirea a 160 de ani de la 

întemeierea Eparhiei de Armenopoli – Gherla. Programul 
evenimentului a cuprins seri de rugăciune şi Adoraţie 
Euharistică, un cuvânt al Eparhului de Cluj-Gherla la ceas 
aniversar, sesiuni de comunicări, un concert omagial, Sfinte 
Liturghii Arhiereşti festive celebrate la Cluj şi Gherla, cu 
participarea unor Înalţi Ierarhi, invitaţi să se alăture bucuriei 
Bisericii în sărbătoare, a preoţilor din Protopopiate, a 
numeroşi invitaţi şi a credincioşilor Eparhiei.

Prin documentul Ad Apostolicam Sedem, promulgat 
de către Papa Pius al IX-lea la 26 noiembrie 1853, a fost 
întemeiată Eparhia de Armenopoli – Gherla, ca sufragană a 
Mitropoliei de Făgăraş şi Alba-Iulia, cu sediul la Blaj. Primul 
Sediu Episcopal a fost oraşul Gherla, iar cel dintâi Episcop 
al Eparhiei de Gherla a fost Ioan Alexi (1854-1863). Prin 
Constituţia apostolică Solemni Conventione, promulgată de 

Papa Pius al XI-lea la 5 iunie 1930, a fost înfiinţată Eparhia 
de Maramureş, iar Eparhia de Gherla a fost rearondată, 
sediul episcopal fiind mutat la Cluj şi numele Eparhiei 
devenind Eparhia de Cluj-Gherla. Astfel, în timpul 
arhipăstoririi Episcopului Iuliu Hossu, noua reşedinţă 
episcopală s-a mutat în clădirea de pe str. Moţilor 24-26, 
din Cluj-Napoca, iar noua Catedrală a devenit Catedrala 
Schimbarea la Faţă, până în 1948, când Biserica Română 
Unită cu Roma, Greco-Catolică, a trecut în ilegalitate.

După ieşirea Bisericii la lumină, din 1990, în timp 
ce la cârma eparhiei se afla Episcopul George Guţiu, a 
fost redobândit mai întâi sediul episcopal, urmând ca în 
martie 1998, Catedrala Schimbarea la Faţă să fie reprimită 
prin sentinţă judecătorească. Actualul Episcop de Cluj-
Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, este al IX-lea episcop la 
conducerea eparhiei.

sursa: www.bru.ro

Episcopia Greco-catolică de Cluj-Gherla: 160 de ani de la înființare

Episcopul Anton Durcovici va fi ridicat la cinstea altarelor

Episcopia Greco-catolică de Lugoj: 160 de ani de la înființare 
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Știri externe

La Viena, a avut loc pe 9 noiembrie, un simpozion cu 
tema „Ce înseamnă a fi creştin astăzi? Experienţa 

martiriului Bisericilor orientale”. Evenimentul a avut 
loc cu ocazia aniversării a 390 de ani de la martiriul 
Sfântului Iosafat Kuncevyc, venerat ca martir. Card. 
Christoph Schönborn al Arhidiecezei de Viena, gazda 
evenimentului, a subliniat că sec. al XX-lea a fost 
secolul martirilor, începând cu genocidul Imperiului 
Otoman din 1915 şi revoluţia bolşevică din 1917. Card. 
Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile 

orientale, a vorbit despre dimensiunea ecleziologică şi 
importanţa martiriului, subiect reafirmat şi de scrisoarea 
Preafericitului Sviatoslav Shevchuk, capul Bisericii Greco-
catolice ucrainene, care a amintit că martirii sunt dovada că 
„iubirea este mai puternică decât moartea”. Simona Ştefana 
Zetea, de la Universitatea din Cluj, a prezentat modul 
în care martirii şi mărturisitorii români au „înfruntat 
detenţia şi persecuţiile, căutând libertatea spirituală”. 
Rudolf Prokschi, de la Facultatea de Teologie din Viena, a 
vorbit despre persecutarea Bisericii Ortodoxe ruse.

AUSTRIA: Simpozion despre martirii Bisericilor orientale

SPANIA: Expoziţie cu filme de spiritualitate

Între 8 şi 17 noiembrie, s-a desfăşurat la Barcelona 
ediţia a zecea a Expoziţiei filmelor de spiritualitate, în 

cadrul festivalului cu caracter cultural şi creştin „Multi 
Art”. Tema care a reunit cele zece filme proiectate a fost 
Infinite dimensiuni. Vizionarea filmelor a fost completată 

de analize de film, filosofice şi teologice, pentru formarea 
spectatorilor critici. Expoziţia a avut scopul de a oferi 
prin intermediul filmului o înţelegere globală a persoanei 
şi a vieţii.

ŢARA SFÂNTĂ: Încheierea Anului Credinţei

În Ţara Sfântă, Anul Credinţei s-a încheiat duminică, 
17 noiembrie, cu o celebrare solemnă, în mai multe 

limbi, care a avut loc la Ierusalim şi a fost prezidată de 
Patriarhul Latin, Mons. Fouad Twal. Evenimentul a 
coincis cu Ziua internaţională a credinţei. Cu această 
ocazie, au fost deschise pentru vizitare toate Locurile 
sfinte din Nazaret şi a fost organizată o procesiune cu 

lumânări aprinse, care s-a încheiat la Bazilica Bunei-
Vestiri. Evenimentul a fost organizat de Bisericile Catolice 
din Ţara Sfântă, în colaborare cu Custodia franciscană şi 
cu sprijinul guvernului. De altfel, în aceeaşi zi, Oficiul 
naţional israelian pentru turism a organizat la Nazaret un 
eveniment intitulat În Ţara Sfântă, la Maria, mama sa.

În 2013, mai mulţi contribuabili din Ungaria au destinat 
1% din venit către Biserica Catolică, faţă de anul trecut. 

Conform site-ului www.politics.hu, în timp ce în 2012, 
Biserica Catolică din Ungaria a primit 2,3 miliarde 
de forinţi (cca 7,8 milioane de euro) de la 605.700 
contribuabili, în 2013, au intrat 2,5 miliarde de forinţi 

în conturile Bisericii, prin donaţiile a 655.898 donatori. 
Biserica reformată a primit 833 milioane de forinţi anul 
trecut, faţă de 902 milioane din acest an. Locul trei îl ocupă 
Biserica evanghelică, cu 265 milioane de forinţi. În total, 
Bisericile creştine din Ungaria au primit 3,66 miliarde de 
forinţi din impozitul de 1% din venitul cetăţenilor.

UNGARIA: Crește contribuţia financiară a cetăţenilor către Biserici 

CCEE: Un site internet nou

Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE) 
are de curând un site internet nou: www.ccee.eu. 

Noul site a fost prezentat în timpul întâlnirii Comisiei 
pentru comunicaţii sociale din CCEE, care a avut loc la 
Barcelona, în Spania, între 8 şi 10 noiembrie a.c. Grafica 
site-ului, realizată în culorile din logo-ul CCEE, este 

opera graficianului olandez Patrick Jimenez Quinayas. 
Noua versiune este disponibilă în limbile italiană şi 
engleză şi prezintă CCEE şi activitățile sale. Noul site al 
CCEE completează portalul www.eurocathinfo.eu care 
din 2011, furnizează ştiri şi informaţii despre activitatea 
diferitelor Conferinţe episcopale membre ale CCEE.
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Părintele iezuit Guillermo Ortiz, responsabilul 
secţiei în limba spaniolă la Radio Vatican şi al 
proiectului de promovare pentru America Latină,
de vorbă, la umbra Cupolei….

Când le-aţi vorbit, de curând, colegilor de la Radio 
Vatican despre proiectul apostolic comun al Conferinţei 

Provincialilor Iezuiţi din America Latină, mi-a părut foarte 
interesantă legătura pe care aţi făcut-o între priorităţile 
pontificatului Papei Francisc și obiectivele misionare 
ale iezuiţilor în America Latină. Ne-aţi putea explica, 
prezentându-vă totodată?

L-am cunoscut pe Jorje Mario Bergoglio în 1977, când 
am cerut să intru în Societatea lui Isus. La acea vreme, 
era superiorul provincial al iezuiţilor din Argentina. Am 
intrat să fac parte din Societatea lui Isus în 1979, an în 
care părintele Bergoglio mi-a fost superior provincial şi de 
atunci, n-am încetat niciodată legătura cu el. De-a lungul 
timpului, mi-a fost superior, formator şi director spiritual, 
câteodată şi confesor, mi-a fost de asemenea paroh, iar în 
anii în care – din motive pastorale – drumurile noastre au 
luat direcţii diferite, am menţinut întotdeauna contactul, 
încercând să-l întâlnesc de două, trei ori pe an, pentru a-l 
saluta şi a vorbi cu el. 

Ca iezuit latino-american şi ca fost Arhiepiscop de 
Buenos Aires, Papa Francisc cunoaşte foarte bine realitatea 
unei părţi importante din America Latină, continent 
alcătuit din 19 ţări de limbă spaniolă, la care se adaugă  
Brazilia, ţară de limbă portugheză. Proiectul pastoral iezuit 
din America Latină şi-a propus de-a lungul timpului, 
o serie de priorităţi, printre care: atenţia şi apropierea 
faţă de cei săraci şi marginalizaţi şi prezenţa constantă 
în mijlocul lor, activitatea intensă cu tinerii, favorizarea 
dialogului dintre credinţe şi culturi, spiritul de solidaritate, 
alimentarea unui spirit apostolic viu, trăit, întrupat, şi nu 
teoretic. Papa Francisc vine, aşadar, cu formarea şi zestrea 
spirituală a unui iezuit latino-american. Obiectivele 
misionare ale Societăţii lui Isus în America Latină fac parte 
din această moştenire şi consider că există o conexiune 
între priorităţile pontificatului său şi principalele linii de 
orientare misionară după care s-a condus în perioada în 
care a fost arhiepiscop de Buenos Aires, misiune pe care 
a desfăşurat-o în contextul unui proiect pastoral comun, 
stabilit de Conferinţa Episcopilor din America Latină şi 
Caraibe. Cred, de asemenea, că Papa Francisc – care provine 
dintr-un context foarte diferit de cel european – are ceva 
nou de oferit Bisericii, nouă, credincioşilor, şi lumii întregi.

Aș vrea să vorbim despre caracteristicile Papei Francisc, 
un păstor prin excelenţă, cu un extraordinar impact mediatic 
datorat și capacităţii sale de a ne surprinde continuu, de a 
ne ţine atenţi, într-o anumită „stare de alertă” spirituală. 

Aș spune că este un Papă care „zgârie conștiinţele”, ceea ce-i 
bine, dacă ne gândim că o conștiinţă care ustură nu poate fi 
ignorată. Care-i modul just de a-l vedea pe Papa Francisc?   

Cred că cel mai potrivit mod de a-l vedea este figura unui 
părinte, a unui tată care ne ajută să creştem, să învingem 
egoismul, să ieşim din noi înşine cu un spirit de misiune, 
de datorie faţă de celălalt; un tată căruia nu-i este teamă 
să spună cum vede lucrurile. Îmi amintesc, de pildă, cum 
l-am perceput când l-am avut ca formator în Societatea lui 
Isus: era ca un părinte căruia nu-i era teamă că, pretinzând 
anumite lucruri de la propriul fiu, ar putea pierde afecţiunea 
acestuia, sau că fiul i-ar putea pleca de acasă. Era ca un 
părinte care are exigenţe faţă de un fiu, dar care n-ar cere 
nimic ce el însuşi n-ar face mai întâi, dar şi un tată capabil să 
te însoţească în momentele de încercare. Repet, pe vremea 
când mi-a fost superior provincial, l-am cunoscut cu toate 
exigenţele pe care un tată le poate pretinde de la propriul 
fiu, dar nu în sensul de a-i impune acestuia propriul proiect 
de viaţă, ci de a-l ajuta să urmeze proiectul lui Isus, să se 
lase condus de El, cu acel spirit misionar care presupune 
detaşare de lucruri şi înfrângerea egoismului.

Papa Francisc este un om practic, dar care are pe deplin 
capacitatea unui fundament teoretic în acţiunile sale. Este 
în acelaşi timp o persoană cultă, care a studiat. E drept 
că cercetarea teologică nu a fost misiunea sa specifică, 
dar a folosit în practica pastorală cunoştinţele acumulate, 
în spiritul misionar iezuit, care cheamă la întâlnirea cu 
Isus în viaţa de zi cu zi, pentru ca mai apoi, să-l poţi face        
cunoscut altora.

Înainte de începerea Conclavului am cinat într-o seară 
cu prietenii noștri, Lucia și Juan. El, argentinian, ne-a spus: 
„Viitorul Papă va fi argentinian. Este un iezuit, Arhiepiscop 
de Buenos Aires, pe nume Bergoglio; unul tare, care a lucrat 
mult pentru săraci”. Fără a-l contrazice, dar și fără a-i da 

Papa Francisc, ca un tată căruia nu-i este teamă să-i spună fiului 
cum vede lucrurile

La umbra Cupolei

Părintele iezuit Guillermo Ortiz
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La umbra Cupolei

crezare, l-am lăsat pe Juan în acea seară cu visul unui Papă 
argentinian. Imaginaţi-vă surpriza pe care am avut-o când 
cardinalul Tauran, de la balconul bazilicii, a pronunţat 
tocmai acel nume…. Părinte Ortiz, v-aţi așteptat la această 
alegere?

Dacă mă aşteptam ca Bergolio să devină Papă? Când 
cardinalul Tauran a anunţat de la balconul bazilicii numele 
noului Papă, eu eram la microfon, în transmisiune directă. 
Când l-am auzit spunând în latină „Georgium Marium…” 
şi am înţeles că este vorba de Bergoglio, a fost un adevărat 
şoc. Nu mai eram în stare să gândesc, să leg două cuvinte. 
Am spus doar „arhiepiscopul de Buenos Aires”. După 
aceea, au trebuit să continue colegii care erau lângă mine 
la microfon, în studio. Atunci a fost cu totul neaşteptat, 
în vreme ce acum sunt fericit să fiu în slujba sa, aici, la       
Radio Vatican. 

Deşi Jorje Mario Bergoglio era fără doar şi poate „papabil”, 
avea toate calităţile unui viitor Papă, nu credeam că va fi 
ales, din motive de vârstă, însă mă gândeam că ar putea 
deveni unul dintre cardinalii consultanţi care să-l ajute pe 
noul Pontif în ministerul petrin. Trebuie să mai spun însă 
că, în ultima perioadă –  tot auzind despre intervenţiile sale 
la câte un Sinod, ştiind apoi că episcopii latino-americani 
au rămas foarte mulţumiţi de modul în care a organizat şi  a 
condus lucrările Conferinţei de la Aparecida, din 2007 – se 
percepea tot mai mult prestigiul şi stima de care se bucura 
în rândul cardinalilor, trecerea pe care o avea în rândul 
lor ca om al lui Dumnezeu, ca bun păstor, înzestrat cu un 
spirit de o profundă seninătate. Se pare că era mai cunoscut 
peste graniţe decât în Argentina. Şi eu, când l-am întâlnit 
la Roma, în timpul Congregaţiilor de dinaintea începerii 
Conclavului, am avut o sporită impresie a prezenţei unui 

om al lui Dumnezeu, care avea să urmeze o mare misiune 
în Biserică. Şi, repet, deja îl cunoşteam şi îl stimam într-atât, 
încât să mă consider ca fiindu-i toată viaţa dator pentru ceea 
ce am primit de la el, căci m-a „generat”, aş putea spune, m-a 
plăsmuit ca membru al Societăţii lui Isus. 

Mă întrebaţi despre trăsăturile esenţiale ale Papei 
Francisc? Un tată cu o inimă atât de mare, încât să-i poată 
cuprinde pe toţi. Un tată ascultător faţă de Isus şi faţă 
de îndemnul de a merge în toată lumea pentru a vesti 
Evanghelia; un păstor ascultător faţă de Biserică, faţă de 
istoria acesteia şi în continuitate cu predecesorii săi. Un 
Papă atent la realitatea Bisericii şi, mai ales, un tată care ştie 
să asculte glasul celor care suferă şi să privească la cei care 
poartă diferitele răni ale lumii actuale.  

Anca MĂRTINAȘ GIULIMONDI

S-a născut la 14 ianuarie 1845, iar la 18 martie 1865, a intrat în Congregația Fraților Şcolilor 
Creştine. 
Şi-a dedicat toată viața pasiunii de profesor şi educator, activând în țări precum Germania, 

Austria, Italia şi România. În anul 1898, a preluat conducerea Şcolii arhiepiscopale Sfântul 
Andrei din Bucureşti, printre elevii săi aflându-se, în perioada 1898 – 1901, şi Anton 
Durcovici, viitorul episcop martir de Iaşi.

A murit la 11 ianuarie 1902, la Bucureşti, ultimele sale cuvinte fiind: „Sacrific viața mea lui 
Dumnezeu pentru progresarea şcolii arhiepiscopale”.

La 2 februarie 1924, cu prilejul sărbătorilor dedicate Jubileului de 25 de ani al şcolii 
arhiepiscopale Sfântul Andrei, din Bucureşti, canonicul Anton Durcovi i-a adus un omagiu 
fostului său profesor, făcându-i un portret strălucit „în cuvinte vii şi pline de entuziasm”, 
subliniind faptul că fr. Egesius a fost un „foarte dotat profesor, un adevărat părinte al copiilor 
şi tuturora un sincer prieten”.

Dr. Dănuţ DOBOȘ

Fr. Egesius
(1845-1902)
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Anul Credinței

Duminică, 24 noiembrie, ziua în care Biserica a 
sărbătorit solemnitatea „Cristos, Regele Universului”, 

s-a încheiat Anul Credinței.
Pentru a marca în mod solemn încheierea Anului 

Credinței, la Vatican, în Piața Sfântul Petru, Sfântul Părinte 
Papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie, la care au luat 
parte circa 60 de mii de credincioşi de pe toate continentele.

Înainte de Sfânta Liturghie, două momente de 
solidaritate și devoţiune au încununat memoria ultimei 
zile din Anul Credinţei. Mai întâi, o iniţiativă de caritate 
creştină: credincioşii prezenţi în Piaţa Sfântul Petru au 
făcut o colectă în bani pe care o vor pune la dispoziţia Papei 
pentru victimele taifunului din Filipine. Apoi, expunerea 
pentru prima dată a relicvelor atribuite Sfântului Apostol 
Petru, care şi-a mărturisit credinţa în Cristos până la a fi 
răstignit cu capul în jos pe Colina Vaticanului. Aceste 
relicve sunt păstrate, de obicei, în capela apartamentului 
pontifical.

La predica Sfintei Liturghii, Papa Francisc a îndreptat 
mai întâi un „gând de afecţiune şi recunoştinţă” faţă de 
Papa Benedict al XVI-lea, care la 11 octombrie 2012 a 
deschis Anul Credinţei pentru a marca împlinirea a 50 
de ani de la începerea Conciliului Vatican al II-lea şi 
împlinirea a 20 de ani de la promulgarea Catehismului 
Bisericii Catolice:  „Prin această iniţiativă providenţială, 
el ne-a oferit oportunitatea de a redescoperi frumuseţea 
acelui drum de credinţă care a început cu ziua Botezului 
nostru, ce ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu și fraţi în 
Biserică”.

Pontiful a salutat, de asemenea, patriarhii şi arhiepiscopii 
majori ai Bisericilor Orientale Catolice prezenţi la Sfânta 
Liturghie. „Schimbul salutului de pace pe care îl voi săvârşi 
cu fiecare dintre ei vrea să însemne mai întâi de toate 
recunoştinţa Episcopului Romei faţă de aceste Comunităţi 
care au mărturisit numele lui Cristos cu o fidelitate 
exemplară, deseori plătită cu un preţ mare”, a spus Papa 
Francisc. Prin intermediul lor, Sfântul Părinte a voit să 
se adreseze şi credincioşilor răsăriteni, spunând că „prin 
gestul păcii intenţionez să ajung la toţi creştinii care trăiesc 
în Ţara Sfântă, Siria şi întregul Orient, pentru a dobândi 
pentru toţi darul păcii şi al înţelegerii”.

Reflecţia despre lecturile biblice care s-au citit la 
Liturghie i-a oferit Papei posibilitatea să scoată în evidenţă 

„centralitatea lui Cristos: Cristos - centrul creaţiei, Cristos 
- centrul poporului, Cristos - centrul istoriei”. „Când se 
pierde acest centru, pentru că este înlocuit cu altceva, 
decurg numai pagube, pentru ceea ce ne înconjoară și 
pentru omul însuși”, a spus Pontiful.

La Cristos, „putem raporta bucuriile şi speranţele, 
tristeţea şi angoasa din care este alcătuită viaţa noastră”. 
„Când Isus este în centru, chiar şi momentele cele mai 
întunecoase ale existenţei noastre se luminează. El ne dă 
speranţă, după cum s-a întâmplat pentru tâlharul cel bun în 
Evanghelia zilei” (cf. Lc 23,33-43). Adresându-se tâlharului 
cel bun, a remarcat Pontiful, „Isus pronunţă numai cuvântul 
de iertare, nu pe cel de condamnare”. „Când omul găseşte 
curajul de a cere această iertare”, Isus nu aşteaptă ca această 
cerinţă să cadă în gol.

La încheierea Anului Credinţei, Papa a înmânat, 
înainte de rugăciunea Angelus, exortaţia sa apostolică 
Evangelii gaudium – „Bucuria Evangheliei” unui număr de 
36 de reprezentanţi ai Bisericii și ai societăţii din 18 ţări 
de pe toate continentele, din dorinţa de a-i face pe toţi să 
ia parte la bucuria întâlnirii cu Cristos. Printre aceştia se 
aflau un episcop, un preot, un diacon, călugări şi călugăriţe, 
tineri de curând miruiţi, un seminarist, o novice, o familie, 
cateheţi, un nevăzător – căruia Papa i-a dat un cd-rom – mai 
mulţi tineri, delegaţi ai unor confrerii şi mişcări bisericeşti. 
De evidenţiat este şi participarea a doi artişti, un sculptor 
şi o pictoriţă, pentru a sublinia întâlnirea Evangheliei cu 
frumuseţea artelor, şi a unui jurnalist, pentru a remarca 
rolul important pe care mass-media îl are în misiunea 
Bisericii de vestire a Evangheliei.

La rugăciunea Angelus, Papa Francisc a adresat un salut 
special comunităţii ucrainene, care în 2013 comemorează 
80 de ani de la aşa numitul „Holodomor”, „Marea foame” 
provocată de regimul sovietic care a lăsat în urmă milioane 
de morţi. De asemenea, un gând de recunoştinţă, la trei 
sute de ani de la moartea Fericitului Junipero Serra, călugăr 
franciscan spaniol, „faţă de misionarii care, în decursul 
veacurilor, au vestit Evanghelia şi au aruncat sămânţa 
credinţei în atâtea părţi ale lumii”. 

La final, Papa a invocat „mijlocirea Fecioarei Maria 
asupra numeroşilor fraţi şi surori care sunt prigoniţi din 
cauza credinţei lor”.

(www.radiovaticana.va)

Încheierea Anului Credinţei la Vatican

Papa Francisc cu relicva Sfântului Petru

Papa Francisc înmânând exortația Evangelii Gaudium
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Prin poarta credinței (Porta fidei) se trece spre 
mântuire, nu spre altceva. De aceea, Biserica dă 

importanță acestui An al Credinței, ca să ştim de unde 
venim şi încotro mergem. [...] Multe se depun peste viața 
noastră personală şi peste viața noastră comunitară, 
bisericească. [...] În Anul Sfânt, încercăm din nou să dăm la 
o parte păcatul de pe ochii noştri şi să vedem scopul pentru 
care Dumnezeu ne-a creat: ca să ajungem la mântuire.

Mergem spre mântuire mântuindu-ne, trăind bine 
această viață pe pământ, în sensul respectării legii lui 
Dumnezeu, în sensul unității familiei şi al stabilității acestei 
celule a societății, dar şi a Bisericii. Pentru aceasta, ar trebui 
să revedem practica rugăciunii personale şi comunitare. 
Ar trebui să existe câte un moment privilegiat în familie, 
în care părinții să stea în genunchi alături cu copiii sau cu 
copilul, să se roage; să existe câte un moment aparte şi să fie 
un timp care să însemne altceva în viața familiei, un altceva 
pătruns de duhul credinței.

Anul Credinței trebuie să modifice ceva în noi, la nivel 

personal şi comunitar, bisericesc, în sensul unei adânciri 
a conştiinței ecleziale, bisericeşti catolice, şi în sensul 
aprofundării unui dialog cu Dumnezeu, a unui dialog 
continuu, care să ştie să înțeleagă şi să privească toate cu 
ochii credinței.

Suntem Biserica Catolică, nu o oarecare Biserică între 
biserici, ci Biserica voită de Cristos, ca să fie prezentă la 
toate popoarele, ca să ducă vestea mântuirii pretutindeni, 
să fie universală, în conştiința sa şi în faptele pe care le 
săvârşeşte. Să nu uităm niciodată, să nu simțim niciodată 
vreun complex de inferioritate că am fi puțini, că am fi 
împărțiți în comunități mici pretutindeni. Nu, suntem – 
aşa cum suntem –, Biserica lui Cristos. Pentru a nu pierde 
această conştiință eclezială, trebuie să avem în noi duhul 
dialogului cu Dumnezeu, duhul rugăciunii, să fim mereu 
în contact cu Cel care ne-a creat şi care ne aşteaptă pentru 
viața veşnică.

(ÎPS Ioan Robu, 13 octombrie 2012, fragment din omilia de la 
deschiderea Anului Credinței în Arhidieceza de Bucureşti)

kl

Să dăm la o parte păcatul de pe ochii noştri şi să vedem scopul pentru 
care Dumnezeu ne-a creat: mântuirea
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Biserica este slujitoarea ministerului milostivirii 

Vom continua tema despre iertarea păcatelor, dar cu 
referire la aşa-numita „putere a cheilor”, care este un 

simbol biblic al misiunii pe care Isus a dat-o apostolilor.

Înainte de toate, trebuie să amintim că protagonistul 
iertării păcatelor este Duhul Sfânt. În prima sa apariţie 
în fața apostolilor, în cenacol, Isus înviat a făcut gestul de a 
sufla asupra lor, spunând: „Primiţi pe Duhul Sfânt. Cărora 
le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi 
ţinute” (In 20,22-23). Isus, transfigurat în trupul său, este de 
acum omul nou, care oferă darurile pascale, rod al morţii 
şi învierii sale. Care sunt aceste daruri? Pacea, bucuria, 
iertarea păcatelor, misiunea, dar, mai ales, îl dăruieşte pe 
Duhul Sfânt care este izvorul pentru toate acestea. Suflul 
lui Isus, însoţit de cuvintele cu care îl comunică pe Duhul, 
indică transmiterea vieţii, a vieţii noi, regenerate de iertare.

Însă înainte de a face gestul de a sufla şi a-l dărui pe 
Duhul, Isus arată rănile sale, în mâini şi la coastă: aceste răni 
reprezintă preţul mântuirii noastre. Duhul Sfânt ne aduce 
iertarea lui Dumnezeu, „trecând prin” rănile lui Isus. Aceste 
răni pe care el a voit să le păstreze; şi în acest moment, El, 
în cer, îi arată Tatălui rănile cu care ne-a răscumpărat. Prin 
forţa acestor răni, păcatele noastre sunt iertate: astfel, Isus 
şi-a dat viaţa pentru pacea noastră, pentru bucuria noastră, 
pentru darul harului în sufletul nostru, pentru iertarea 
păcatelor noastre. Este foarte frumos să privim astfel la Isus!

Şi ajungem la al doilea element: Isus le dă apostolilor 
puterea de a ierta păcatele. Este un pic dificil de înţeles cum 

un om poate să ierte păcatele; dar Isus dă această putere. 
Biserica este depozitară a puterii cheilor, de a deschide 
sau de a închide la iertare. Dumnezeu iartă pe orice om în 
milostivirea sa suverană, însă El însuşi a voit ca aceia care-i 
aparţin lui Cristos şi Bisericii să primească iertarea prin 
slujitorii comunităţii. Prin slujirea apostolică, milostivirea 
lui Dumnezeu ajunge la mine, păcatele mele sunt iertate şi 
îmi este dăruită bucuria. În acest mod, Isus ne cheamă să 
trăim reconcilierea şi în dimensiunea eclezială, comunitară. 
Şi acest lucru este foarte frumos. Biserica, care este sfântă 
şi în acelaşi timp are nevoie de pocăinţă, însoţeşte drumul 
nostru de convertire toată viaţa. Biserica nu este stăpâna 
puterii cheilor, ci este slujitoarea ministerului milostivirii 
şi se bucură de fiecare dată când poate să ofere acest dar 
divin. [...]

Un ultim punct: preotul, instrument pentru iertarea 
păcatelor. Iertarea lui Dumnezeu, care ne este dată în 
Biserică, ne este transmisă prin intermediul slujirii unui 
frate al nostru, preotul; şi el este un om care, asemenea nouă, 
are nevoie de milostivire, devine cu adevărat instrument de 
milostivire, dăruindu-ne iubirea fără limite a lui Dumnezeu 
Tatăl. Şi preoţii trebuie să se spovedească, şi episcopii: cu 
toţii suntem păcătoşi. Duhovnicul aude lucrurile pe care i le 
spun, mă sfătuieşte şi mă iartă, pentru că toţi avem nevoie 
de această iertare. Uneori mi se întâmplă să aud pe cineva 
care susţine că se spovedeşte direct lui Dumnezeu... Da, 
aşa cum spuneam înainte, Dumnezeu te ascultă mereu, dar 
în sacramentul Reconcilierii, trimite un frate să-ţi aducă 
iertarea, siguranţa iertării, în numele Bisericii.

Slujirea pe care preotul o oferă ca slujitor, din partea lui 

Dosar

cu Sfântul Părinte

Despre credință
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Dosar

Dumnezeu, pentru a ierta păcatele, este foarte delicată şi 
cere ca inima sa să fie în pace, cere ca preotul să aibă inima 
în pace, ca să nu-i trateze cu asprime pe credincioşi, ci să fie 
blând, binevoitor şi milostiv; ca să ştie să semene speranţă 
în inimi şi, mai ales, să fie conştient că fratele sau sora care 
se apropie de sacramentul Reconcilierii caută iertarea şi 
face asta aşa cum se apropiau atâtea persoane de Isus pentru 
ca El să le vindece. Preotul care nu are această dispoziţie a 
spiritului este mai bine ca, până când nu se corectează, să 
nu administreze acest sacrament. Credincioşii penitenţi au 
dreptul, toţi credincioşii au dreptul de a găsi în preoţi nişte 
slujitori ai iertării lui Dumnezeu.

[...] Să nu uităm că Dumnezeu nu încetează niciodată 
să ne ierte; prin slujirea preotului, ne cuprinde într-o nouă 
îmbrăţişare, care ne regenerează şi ne permite să ne ridicăm 
din nou şi să reluăm drumul. Pentru că aceasta este viaţa 
noastră: să ne ridicăm din nou, încontinuu, şi să reluăm 
drumul.

(Audienţa generală de miercuri, 20 noiembrie)

Spovada menţine curată haina albă a demnităţii 
noastre creştine 

În Crez, prin care în fiecare duminică, facem mărturisirea 
noastră de credinţă, noi afirmăm: „Mărturisesc un botez 

spre iertarea păcatelor”. E vorba despre singura referinţă 
explicită la un Sacrament în cadrul Crezului. De fapt, 
Botezul este „poarta” credinţei şi a vieţii creştine. Isus Înviat 
le-a lăsat apostolilor acest consemn: „Mergeţi în toată lumea 
şi predicaţi evanghelia la toată făptura. Cine va crede şi va 
fi botezat se va mântui” (Mc 16,15-16). Misiunea Bisericii 
este de a evangheliza şi de a ierta păcatele prin sacramentul 
baptismal. Dar să ne întoarcem la cuvintele din Crez. 
Expresia poate să fie împărţită în trei puncte: „mărturisesc”; 
„un singur botez”; „spre iertarea păcatelor”. 

1. Mărturisesc. Ce înseamnă acest lucru? Este un termen 
solemn care indică marea importanţă a obiectului, adică 
a Botezului. De fapt, rostind aceste cuvinte, noi afirmăm 
adevărata noastră identitate de fii ai lui Dumnezeu. Botezul 
este, într-un anumit sens, cartea de identitate a creştinului, 
actul său de naştere şi actul de naştere în Biserică. Prima 
zi de naştere este aceea a naşterii la viaţă şi a doua zi de 
naştere este aceea a naşterii pentru Biserică. În acelaşi timp, 
de Botez este legată credinţa noastră în iertarea păcatelor. 
Sacramentul Pocăinţei sau al Spovezii este, de fapt, ca 
un „al doilea botez”, care face trimitere mereu la primul 
botez pentru a-l consolida şi a-l reînnoi. În acest sens, ziua 
Botezului nostru este punctul de plecare al unui drum 
foarte frumos, un drum spre Dumnezeu care durează toată 
viaţa, un drum de convertire care este încontinuu susţinut 
de Sacramentul Pocăinţei. Gândiţi-vă la asta: când noi 

mergem să ne spovedim de slăbiciunile noastre, de păcatele 
noastre, mergem să-i cerem iertarea lui Isus, dar mergem 
şi să reînnoim Botezul cu această iertare. Şi acest lucru 
este frumos, este ca şi cum am sărbători ziua Botezului la 
fiecare Spovadă. De aceea, Spovada nu este o şedinţă într-o 
sală de tortură, ci este o sărbătoare. Spovada este pentru 
cei botezaţi! Pentru a ţine curată haina albă a demnităţii 
noastre creştine! 

2. Al doilea element: „un botez”. Această expresie 
aminteşte de cea a Sfântului Paul: „Un singur Domn, 
o singură credinţă, un singur botez” (Ef 4,5). Cuvântul 
botez înseamnă literalmente „scufundare” şi de fapt acest 
Sacrament constituie o adevărată scufundare spirituală în 
moartea lui Cristos, din care se învie cu El ca noi creaturi 
(cf. Rom 6,4). Este vorba despre o baie de renaştere şi de 
iluminare. Renaştere, pentru că realizează acea naştere din 
apă şi din Duh, fără de care nimeni nu poate să intre în 
împărăţia cerurilor (cf. In 3,5). Iluminare, pentru că, prin 
Botez, persoana umană este umplută de harul lui Cristos, 
„lumina adevărată care luminează pe orice om” (In 1,9) şi 
alungă întunericul păcatului. Pentru aceasta, la celebrarea 
Botezului, părinţilor li se dă o lumânare aprinsă, pentru 
a semnifica această iluminare; Botezul ne luminează 
dinăuntru cu lumina lui Isus. În virtutea acestui dar, cel 
botezat este chemat să devină el însuşi „lumină” - lumina 
credinţei pe care a primit-o - pentru fraţi, în special pentru 
cei care sunt în întuneric şi nu întrevăd rază de lumină la 
orizontul vieţii lor. [...] 

3. În sfârşit, o scurtă aluzie la al treilea element: „spre 
iertarea păcatelor”. În sacramentul Botezului, sunt 
iertate toate păcatele, păcatul strămoşesc şi toate păcatele 
personale, precum şi toate pedepsele păcatului. Cu Botezul, 
se deschide poarta spre o efectivă noutate de viaţă, care 
nu este oprimată de povara unui trecut negativ, ci simte 
deja frumuseţea şi bunătatea Împărăţiei cerurilor. Este 
vorba despre o intervenţie puternică a milostivirii lui 
Dumnezeu în viaţa noastră, pentru a ne mântui. Această 
intervenţie mântuitoare nu-i ia naturii noastre slăbiciunea 
sa - toţi suntem slabi şi toţi suntem păcătoşi -; şi nu ne ia 
responsabilitatea de a cere iertare ori de câte ori greşim! Eu 
nu mă pot boteza de mai multe ori, dar pot să mă spovedesc 
şi astfel să reînnoiesc harul Botezului. Este ca şi cum eu 
aş face un al doilea Botez. Domnul Isus este atât de bun 
şi niciodată nu încetează să ne ierte. Chiar şi atunci când 
poarta pe care Botezul ne-a deschis-o pentru a intra în 
Biserică se închide un pic, din cauza slăbiciunilor noastre şi 
a  păcatelor noastre, Spovada o redeschide, tocmai pentru că 
este ca un al doilea Botez, care ne iartă totul şi ne luminează 
pentru a merge înainte cu lumina Domnului. Să mergem 
înainte astfel, bucuroşi, pentru că viaţa trebuie trăită cu 
bucuria lui Isus Cristos; şi acesta este un har al Domnului. 

(Audienţa generală de miercuri, 13 noiembrie)

kl

kl



Actualitatea Creștină decembrie 2013

Dosar

Anul Credinței în Arhidieceză  

Anul Credinței a fost propus cu scopul de a cunoaşte 
mai bine frumusețea credinței şi de a revigora trăirea 

acesteia la nivel personal şi comunitar” (cf. Porta fidei, nr. 4). 
De aceea, se doreşte ca acest An al credinței să fie celebrat cu 
multă intensitate şi în Arhidieceza noastră, spunea ÎPS Ioan 
Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, în scrisoarea 
pastorală adresată preoților arhidiecezei în luna octombrie 
a anului trecut. În acest scop, pe lângă celebrarea la nivel 
diecezan a deschiderii Anului Credinței, eveniment ce a 
avut loc sâmbătă, 13 octombrie 2012, în Catedrala Sf. Iosif 
din Bucureşti, ÎPS Ioan Robu a dorit ca în fiecare parohie 
a Arhidiecezei, să fie celebrată în mod solemn deschiderea 
Anului dedicat credinței. Arhiepiscopul îşi exprima, 
totodată, dorința ca în fiecare familie să ajungă Compendiul 

Catehismului Bisericii Catolice. De asemenea, a propus ca 
în parohiile Arhidiecezei, să se organizeze misiuni populare 
şi pelerinaje şi să le fie prezentate credincioşilor exemple 
de trăire în mod eroic a credinței, cum ar fi Monseniorul 
Vladimir Ghika.

Anul Credinței a fost trăit atât la nivel personal, cât şi 
comunitar. Numărul din luna noiembrie 2012 al revistei 
noastre prezenta crâmpeie – imagini şi texte – care reflectau 
deschiderea Anului Credinței în parohiile din Arhidieceză. 
Pentru că de curând s-a încheiat acest timp de har, ne-
am gândit să dedicăm mai multe pagini din acest număr 
al revistei felului în care a fost trăită această perioadă în 
Arhidieceza noastră. Unele comunități parohiale ne-au 
trimis mărturia lor.

„

De curând, s-a încheiat Anul Credinței, un an în care 
am simțit din plin harurile lui Dumnezeu poposind 

asupra noastră. În comunitatea catolică din Slatina, cu toții 
am încercat să ne trăim credința participând activ la viața 
comunității.

Principalele activități au avut ca scop transmiterea 
credinței de la cei mici până la cei de vârsta a treia. 

În fiecare miercuri, se celebrează Liturghia cu copiii 
de la grădinița Sfânta Bernadeta, unde părintele, prin 
intermediul poveştilor, îi învață pe copii cum să-l iubească 
pe Dumnezeu şi pe aproapele.

În luna martie, în cadrul decanatului de Craiova, s-a 
organizat de către Frații Oblați de la Mărăcineni întâlnirea 
tinerilor cu tema Vrei să fii ucenicul lui Cristos?, unde am 
participat cu mic cu mare. Tot Frații oblați au venit în luna 
aprilie să facă  misiuni, ocazie cu care ne-au transmis multe 
lucruri frumoase, plecând de la experiențele de zi cu zi pe 
care le avem şi care, trăite prin credința în Cristos, ne pot 
ajuta pe calea mântuirii.

În vară, copiii şi tinerii parohiei au participat la 
campusurile organizate de Frații Oblați, la Mărăcineni, 
unde au trăit o experiență creştină deosebită, împreună cu 
alți copii, pe care nu-i cunoşteau, dar de care îi lega credința 
în Cristos.

În luna iulie, o soră din Comunitatea noastră a avut 
bucuria de a participa la Ziua Mondială a Tineretului 
de la Rio, o inimă dintre cele 3 milioane de tineri de la 
Copacabana. 

Ca un dar, în acest an, ne-a fost dat evenimentul 
Beatificării Mons. Ghika. Am participat cu mare bucurie la 
această solemnitate, ca o mărturie a recunoaşterii meritelor 
Monseniorului în evoluția Bisericii în timpurile grele ale 
comunismului şi ca o recunoştință față de valorile credinței, 
pe care ni le-a transmis prin viața sa.

Cu ocazia hramului Bisericii, pe 8 septembrie, în 
mijlocul comunității, a fost prezentă statuia Sfintei Fecioare 
Maria de la Lourdes, ce ne-a ajutat să intrăm în atmosfera 
minunată a acelui loc. 

În acest an, nu am uitat nici de cei mai în vârstă, de 
persoanele surdomute, care frecventează comunitatea 
noastră. În luna septembrie, am organizat întâlnirea 
Asociațiilor Sf. Vincențiu de Paul, care a avut ca tema 
spirituală Harul credinței, prezentată de părintele Petru 
Păuleț. Asemenea Sfântului Vincențiu încercăm să 
transmitem credința la cei pe care îi vizităm, cei bătrâni, 
bolnavi, persoane cu handicap. Prin grija pe care o arătăm 
față de persoanele surdomute, uneori marginalizate, dorim 
să dăm un exemplu de trăire a credinței într-o societate care 
se bazează pe alte valori decât cele creştine. 

Lucia FAZAKAS

Credinţa se întăreşte dăruind-o!
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Când am fost invitat să dau această mărturie pentru 
revista Actualitatea creștină, mi-am dat seama că, 

practic, este mai ales ocazia de a rememora planul pastoral, 
propus de Arhiepiscopul nostru Ioan Robu, pentru Anul 
Credinţei, la care s-au adăugat câteva iniţiative comunitare. 

În parohia Cristos, Regele Universului, din Ploieşti, 
după deschiderea Anului credinței, pe 11 octombrie 
2012, împreună cu Pr. Andrei Dumitrescu, am început 
catehezele de explicare a Crezului, folosindu-ne mai ales 
de Compendiu, subliniind importanţa credinţei în viaţa 
personală şi socială. La puţin timp, a urmat sărbătoarea 
Cristos Rege, când Episcopul Cornel Damian, prezent în 
mijlocul nostru, a arătat că viaţa de credinţă cere coerenţă 
între cuvânt şi faptă, căci în societatea de astăzi, mulţi se 
întreabă ca Pilat: „Ce este adevărul?”. 

Aşa am ajuns şi în Advent şi apoi, la sărbătorile Naşterii 
Domnului, cu o privire mai atentă spre chipul blând al 
Pruncului Isus care vine la  noi, alegând cele mici şi smerite 
ale lumii, spre a ne face să iubim viaţa şi comuniunea cu 
Tatăl ceresc. La binecuvântarea locuinţelor, am recitat în 
familii Crezul.

Misiunile populare au avut loc în Postul Mare, predicator 
fiind Pr. dr. Veniamin Aenăşoaei. El ne-a vorbit despre 
frumuseţea chemării la sfinţenie, despre convertire şi 
încredere în milostivirea lui Dumnezeu, pornind de la trei 
fragmente din Evanghelia Sfântului Luca: Schimbarea la 
faţă a lui Isus, parabola smochinului neroditor şi  parabola 
fiului risipitor. Reculegerea pentru tinerii din decanat a 
avut loc la Târgovişte, la Părinţii Somaschi, unde tinerii au 
beneficiat de mărturia Pr. Petru Păuleţ care, folosindu-se de 

imagini, a răspuns la trei întrebări: Ce este credinţa? Este 
necesară? Cum o practicăm?

A urmat reînnoirea solemnă a făgăduinţelor de la Botez, 
primind lumina învierii în Noaptea de Paşti, iar la Rusalii, o 
invocare mai stăruitoare a Duhului Sfânt. În Anul Credinţei, 
s-a dat o atenţie mai mare actelor de caritate şi de apostolat, 
ajutaţi fiind de persoane din Legio Mariae şi de surorile Micile 
Slujitoare. Împreună, au vizitat bolnavi, au recitat Sf.Rozariu 
şi au împărţit pliante şi medalii cu Sf.Fecioară Maria.

Cât ne-a stat în putinţă, am prezentat mesaje şi învăţături 
ale Sfântului Părinte Papa şi am încercat să pătrundem 
un pic mai mult în taina lui Cristos. Aşa cum făcea un 
om care a venit la noi, într-o zi, să fotografieze trandafirii 
din grădină, mai de departe şi mai de aproape, apoi s-a 
îndreptat spre Crucea din faţa bisericii şi tot aşa, mai de 
departe, mai de aproape, l-a fotografiat pe Isus cel  răstignit, 
la fel şi noi, am încercat să ne lăsăm surprinşi, captivaţi de 
frumuseţea lui Cristos. În acest sens, am încurajat adoraţia, 
citirea Sfintelor Evanghelii, viaţa sacramentală – spovada 
şi împărtăşania –, participarea mai activă duminica la 
Sfânta Liturghie, cântarea la toate celebrările euharistice 
a aclamaţiei Misterul credinţei, consfinţirea familiilor la 
Inima Preasfântă a lui Isus, o atenţie mai mare acordată 
periferiei, un stil de viaţă mai sobru  şi altele.

Nu am uitat să vorbim de Beatificarea preotului 
martir Vladimir Ghika. La încheierea Anului Credinţei, 
în duminica sărbătorii Cristos Rege, hramul bisericii, 
pe 24 noiembrie, am avut bucuria să primim relicva 
Fericitului Vladimir Ghika, la 60 de ani de la încarcerarea 
Monseniorului la Jilava, şi vizita postulatorului cauzei de 
beatificare, părintele Francisc Ungureanu. 

Pr. Iosif IMBRIȘCĂ

Am încercat să ne lăsăm surprinşi de
frumuseţea lui Cristos

Bucuraţi-vă mereu de credinţa voastră!

Încheierea Anului Credinţei ne pune în faţă deopotrivă 
bucurie, certitudini, bilanţuri şi un de neevitat, parcă, aer 

de melancolie. Ultimul se naşte din conştientizarea faptului 
că, odată căzută cortina peste Anul Credinţei 2013, s-ar 
putea spune că se încheie practic şi efectele pontificatului 
actualului Papă emerit, Benedict al XVI-lea, cel care a decis 
să se retragă la finele lunii februarie.

Numai că nu trebuie să uităm niciun moment că 
decizia fără egal a aceluia care din februarie 1982, a lucrat 
neîntrerupt din Roma pentru Una, Sfântă, Catolică şi 

Apostolică Biserică a permis nu doar celebrarea unui nou 
An al Credinţei, la o distanţă de 50 de ani de la deschiderea 
Conciliului Vatican II şi la 45 de ani de la o decizie similară 
a unui alt Papă, Paul al VI-lea, dedicată memoriei Sfinţilor 
Petru şi Paul, dar şi aducerea pe tronul reprezentantului 
direct al lui Cristos pe pământ a unui nou suveran pontif, 
care s-a dovedit a fi primul papă sud-american, cel dintâi 
iezuit şi, nu în ultimul rând, primul dintre cei 266 de papi 
consemnaţi de istorie care şi-a ales ca nume pontifical pe 
cel al „Sărăcuţului” din Assisi”, Sfântul Francisc.
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Privind retrospectiv la acest An al credinței care s-a 
încheiat pe 24 noiembrie, suntem datori să ne amintim 

de evenimentele desfăşurate cu acest prilej deosebit în 
parohia noastră, iar la sfârşit, să medităm în ce măsură am 
redescoperit drumul de credință.

În parohia Adormirea Maicii Domnului, în mod 
cronologic, trebuie să începem cu catehezele lunare, 
inspirate din articolele IPS Ioan Robu din revista 
Actualitatea creștină, referitoare la documentele Conciliului 
Vatican II, care ne-au  facilitat cunoaşterea mai profundă a 
învățăturii catolice.

În postul Paştelui, 9 şi 10 martie, a urmat retragerea 
spirituală la Mănăstirea Carmelitană, unde am dezbătut şi 
meditat temele Doamne, mărește credința noastră! şi Isus 
Calea, Adevărul și Viața! 

A urmat un eveniment mult aşteptat în comunitatea 
noastră: pelerinajul la Mănăstirea Maria Radna, între 2 
şi 5 septembrie, cel mai vechi loc de pelerinaj catolic din 
România, beneficiind de îndrumare şi asistența spirituală 
a preoților Dominic Hîrja şi Maximilian Lucaci. Itinerarul, 
pregătit cu minuțiozitate, ne-a purtat prin Braşov, pentru 
o scurtă vizită a monumentului Biserica Neagră; apoi ne-
am oprit la Şumuleu Ciuc, prilej de participare la Calea 
Crucii ( în apropiere de Mănăstirea franciscană, pe o pantă 
abruptă dedicată acestui scop) şi la Sfânta Liturghie, în 
biserica mănăstirii franciscane. Drumul a continuat cu 
o escală la Cluj, unde am celebrat Liturghia şi am vizitat 
bisericile catolice din centrul vechi al oraşului. A treia zi, 
am ajuns la Mănăstirea Maria Radna, unde am vizitat şi 
admirat bazilica papală şi împrejurimile acesteia. Aici, pe 

parcursul a două zile, am participat la Sfintele Liturghii şi 
am parcurs Calea Crucii, pe colina împădurită din spatele 
bazilicii. Trebuie menționat că în fiecare zi a pelerinajului, 
toți pelerinii au beneficiat de sacramentele Reconcilierii      
şi Euharistiei.

Întâmplător sau nu, în acest An al credinței, am avut 
privilegiul să participăm la un eveniment istoric pentru 
Arhidieceza noastră: beatificarea Monseniorului Vladimir 
Ghika. Mai multe familii şi tineri din comunitatea noastră 
s-au implicat cu dăruire la organizarea acestei mari 
sărbători, în calitate de voluntari.

De-a lungul Anului credinţei şi prin prisma evenimentelor 
trăite, ar trebui să medităm cu toţii, cu atenție, cu 
profunzime, care este cu adevărat nivelul credinței proprii, 
citând din Sfântul Părinte Papa Francisc: „Suntem creştini 
închişi în inima noastră şi în bisericile noastre, creştini 
de sacristie? Creştini numai cu vorba, dar care trăiesc ca 
păgânii?” (Audiența generală din 9 octombrie).

Cornel BRATU
Parohia Adormirea Maicii Domnului

Atunci veţi înţelege mai bine bucuria noastră, fiindcă 
patronul actualului Papă este şi patronul parohiei noastre, 
Sf. Francisc de Assisi. Iar bucuria noastră şi, sperăm că şi 
a voastră, va creşte atunci când vă vom spune că în acest 
An al Credinţei, ne-au trecut pragul bisericii noastre, 
încă în construcţie, atât Păstorul Arhidiecezei noastre, 
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti, doctor Ioan Robu, 
cât şi Preasfințitul Cornel Damian, Episcop auxiliar, că am 
avut şansa de a celebra taina Sfântului Mir pentru aproape 
20 de tineri şi tinere, pentru ca la început de octombrie, să 
întreprindem un pelerinaj de neuitat la Catedrala Sfântul 
Iosif, alături de zeci de credincioşi ai parohiei.

Iar în ultima săptămână a Anului Credinţei, l-am avut 
drept „oaspete de onoare” pe Fericitul Vladimir Ghika, cel 
care ne-a fost dăruit ca model de sfinţenie şi mijlocitor, chiar 
în acest An al Credinţei, de către Papa Francisc. Moaştele 
sale au fost expuse, în premieră, într-o altă biserică decât 
Catedrala Sfântul Iosif, şi aceasta este Sfântul Francisc 
de Assisi, din Militari-Crângaşi-Giuleşti, în profundă 
simfonie, parcă, cu decizia aceluiaşi Papă Francisc, care a 
decis să expună, la Vatican, în premieră, moaştele Sf. Petru, 
în chiar ultima zi a Anului Credinţei.

Aşadar, şi din aceste motive şi, desigur, nu numai, trebuie 
să ne bucurăm de credinţa noastră, fiindcă ea este singura 
care ne luminează drumul spre Mântuitorul nostru, cel în 
faţa căruia, într-o bună zi, vom schimba fără ezitare Anul 
Credinței cu Veşnicia Credinței !

Parohia Sfântul Francisc de Assisi

Suntem creştini închişi în inima noastră,
în bisericile noastre, creştini de sacristie?
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În timpul Anului Credinței, Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică din Bucureşti a organizat un ciclu de 

conferințe lunare, pe tema generală „Rațiunile credinței“, 
abordată din perspective diferite: antropologic, ştiințific, 
biblic, dogmatic, moral, spiritual, artistic, literar. De 
fiecare dată, au fost prezenți doi conferențiari, care au 
prezentat teme apropiate, răspunzând şi la întrebările 
publicului. Oaspeți ai Facultății au fost, aşadar: 
Daniel Barbu, Andrei Marga, Robert Lazu, Francisca 
Băltăceanu, Pr. Liviu Jitianu, Pr. Marius Taloş SJ, P.S. 
Mihai Frățilă, Mons. Francisc Ungureanu, Tina Savoy, 

Tereza Sinigalia, Roxana Sorescu, care au prezentat teme 
împreună cu câțiva profesori ai Facultății. Înregistrările 
acestor conferințe se pot asculta pe site-ul Facultății.

La încheierea Anului Credinței, Facultatea a organizat 
şi o conferință internațională, pe tema „Credința în 
epoca secularizării“ (22-23 noiembrie 2013), la care au 
participat peste 50 de specialişti din țară şi din străinătate.

În anul universitar în curs, ciclul de conferințe a fost 
reluat, pe tema generală „Rațiunile speranței“. Programul 
acestora poate fi consultat, de asemenea, pe site-ul 
internet al Facultății (www.ftcub.ro).

În parohia Sfinţii Petru şi Paul (Bucureşti, Băneasa), chiar 
la începutul Anului Credinței, au fost propuse mai multe 

modalități în care să putem trăi mai intens acest An de har. 
S-a respectat însă libertatea fiecăruia în a alege ceea ce ar 
putea fi cu mai mult rod pentru propriul suflet şi pentru 
creşterea în credință.

Pentru a-i stimula pe credincioşi şi pentru a-i provoca 
pe părinţi, în mod special pe mame, care au un rol 
fundamental în educarea la credință în familiile lor şi în 
mod deosebit pentru copiii lor, pe site-ul parohiei noastre, 
am postat un articol referitor la credință, care lansa trei 
întrebări – provocare: Îți faci timp pentru copiii tăi?; Vă 
rugați împreună cu copiii voștri?;  Se poate aprinde credința 
copiilor voștri de la credința voastră?

Pe data de 9 februarie, cu ocazia Festivalului Credinței, 
tinerii din parohia noastră, alături de tinerii din celelalte 
parohii bucureştene, cu entuziasmul şi bucuria tinereții, au 
transmis un mesaj profund despre felul în care Dumnezeu 
răspunde cererilor noastre, despre felul în care Dumnezeu 
ne ascultă rugăciunile. Faptul că tinerii au implicat în 
această inițiativă un număr mare de copii este un motiv de 
speranță pentru noi toți, că cei mici îi urmează pe cei mari 
şi în cele ale credinței.

Zilele de 8, 9 şi 10 martie au fost zile de har pentru 
parohia noastră. Au fost 3 zile de Misiuni populare, în 
care părintele Eduard Mihai Coşa, Secretarul Conferinței 
Episcopilor Catolici din România, ne-a însoțit în itinerarul 
nostru spiritual şi ne-a întărit în credință, iar noi ne-am 

rugat asemenea ucenicilor: „Doamne, mărește credința 
noastră!” 

Luna mai am încheiat-o alături de Sfânta Fecioară Maria, 
Regina lunii mai, printr-o procesiune cu lumânări aprinse, 
la Mănăstirea Călugărilor Carmelitani, unde ne-am retras 
ca să ne pregătim mai bine pentru evenimentul ce urma 
să aibă loc, Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika, 
meditând la virtuțile care l-au condus pe acest om sfânt pe 
calea martiriului.

Printre recomandările făcute de Preasfințitul Ioan Robu 
la începutul Anului Credinței, a fost şi aceea ca parohiile din 
Bucureşti să organizeze un pelerinaj la Catedrala Sfântul 
Iosif. Parohia noastră a organizat acest eveniment pe data 
de 28 septembrie şi ne-am bucurat de numărul mare de 
credincioşi din parohie, care au răspuns cu credință şi 
promptitudine anunțului făcut în biserica parohială. Acest 
răspuns pozitiv dovedeşte, dorim să credem, rezultatul 
trăirii personale a credinței din partea membrilor 
comunității, pe parcursul acestui An special, şi nu numai.

Un ultim eveniment din seria dedicată Anului credinţei 
a avut loc în luna octombrie, când comunitatea noastră 
parohială s-a întâlnit din nou la Mănăstirea Fraților 
Carmelitani. Tema discuţiilor şi a meditaţiilor a fost  
Sfințenia, iar în cele trei zile, cu toţii am avut ocazia să ne 
reamintim că „Sfințenia este pentru toți”. 

Sperăm că acest An al Credinței şi-a pus amprenta pe 
sfințenia personală a fiecăruia dintre noi şi ne-a orientat 
către o viaţă spirituală mai profundă şi mai matură.

Pr. Mihai MĂRTINAȘ

„Doamne, mărește credința noastră!”  

Un an de conferințe pe tema rațiunilor credinței

Dosar
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- Gaudium et spes -

Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană

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

Documentul acesta este cel mai lung din câte a promulgat 
Conciliul Vatican II şi nu se adresează numai fiilor 

Bisericii şi celor care invocă numele lui Cristos, ci tuturor 
oamenilor cărora vrea să le spună în ce fel Conciliul concepe 
prezența şi activitatea Bisericii în lumea contemporană. 
„Aşadar, el are în faţa ochilor lumea oamenilor, întreaga 
familie umană, cu toate realităţile în mijlocul cărora 
trăieşte; lumea, teatrul istoriei neamului omenesc, marcată 
de efortul, de înfrângerile şi de victoriile acestuia; lumea 
care, conform credinţei creştinilor, este creată şi păstrată 
de iubirea Creatorului şi care a căzut, ce-i drept, în robia 
păcatului, dar a fost eliberată de Cristos răstignit şi înviat, 
care a frânt puterea celui rău, pentru a fi transformată 
după planul lui Dumnezeu şi a ajunge la desăvârşire” (nr. 
2). Cu întreaga lume a oamenilor vrea Biserica să intre în 
dialog, „aducând asupra lor lumina Evangheliei şi punând 
la dispoziția neamului omenesc energiile mântuitoare pe 
care Biserica, sub călăuzirea Duhului Sfânt, le primeşte de la 
Întemeietorul său” (nr. 3).

În prima parte a Constituției pastorale, Conciliul expune 
învățătura despre om, despre lumea în care trăieşte omul şi 
despre legătura care există între Biserică şi aceştia. Oscilând 
între speranță şi angoasă, apăsați de neliniştea provocată 
de transformările sociale,  psihologice, morale şi religioase 
pe de o parte, iar pe de altă parte, de dezechilibrele lumii 
contemporane, oamenii de azi îşi dau seama tot mai mult că 
lumea noastră e în acelaşi timp puternică şi slabă, capabilă 
să facă şi cele mai bune, dar şi cele mai rele lucruri, că stă 
între posibila libertate sau servitute, progres sau regres, 
fraternitate sau ură. Întrebările cele mai profunde ale 
omenirii îşi păstrează forța şi actualitatea: Ce este omul? 
Care este sensul durerii, al răului, al morții? Ce există       
după moarte?...

Biserica crede că Isus Cristos mort şi înviat pentru tot 
omul oferă fiecăruia lumină şi putere prin Duhul Sfânt, ca 
omul să desluşească propriul său mister în această lume şi 
să-şi împlinească vocația, mântuindu-se prin Cristos.

Conciliul crede în demnitatea persoanei umane, în 
omul care, creat după chipul lui Dumnezeu, a abuzat de 
libertatea sa şi a păcătuit; în demnitatea inteligenței şi a 
conştiinței morale; crede în măreția libertății, a adevărului 
şi a înțelepciunii (nr. 12 - 19). 

„Temeiul cel mai profund al demnităţii umane rezidă 
în chemarea omului la comuniune cu Dumnezeu. Încă de 
la naşterea sa, omul este invitat la dialog cu Dumnezeu. 
Căci el nu există decât pentru că, fiind creat de Dumnezeu 

din iubire, este susţinut neîncetat de el, din iubire; nici nu 
trăieşte pe deplin după adevăr dacă nu recunoaşte în mod 
liber această iubire şi nu se încredinţează Creatorului său” 
(nr. 19).

În fața ateismului care rămâne unul dintre cele mai grave 
aspecte ale timpului nostru, „Biserica susţine că recunoaşterea 
lui Dumnezeu nu se opune în niciun fel demnităţii omului, 
întrucât această demnitate este întemeiată şi se desăvârşeşte 
în Dumnezeu însuşi: căci omul este constituit în societate, 
inteligent şi liber, de Dumnezeu Creatorul; dar, mai ales, 
este chemat ca fiu la însăşi comuniunea cu Dumnezeu şi la 
împărtăşirea fericirii Lui” (nr. 21).  Biserica ştie că numai 
în misterul Cuvântului Întrupat se luminează cu adevărat 
misterul omului; că numai „prin Cristos şi în Cristos 
se luminează enigma durerii şi a morții care, în afara 
evangheliei Lui, ne striveşte” (nr. 22).

Revelația creştină favorizează promovarea comuniunii 
între persoane şi, în acelaşi timp, îi conduce pe oameni 
spre o înțelegere mai adâncă a legilor vieții sociale, pe care 
Creatorul le-a imprimat în natura spirituală şi morală a 
omului. În acest sens, documentul conciliar propune ca 
puncte de reflecție: natura comunitară a vocației umane 
în planul lui Dumnezeu; interdependența dintre persoană 
şi societatea umană; respectul față de persoana umană; 
respectul şi iubirea față de duşmani; necesitatea de a depăşi 
o etică individualistă; egalitatea dintre toți oamenii şi 
dreptatea socială; responsabilitate şi participare; Cuvântul 
întrupat şi solidaritatea umană (nr. 23 - 32).  

Activitatea umană cu valoarea, autonomia şi tentațiile 
continue, nu poate ajunge la desăvârşire decât în Misterul 
pascal şi în perspectiva unui pământ nou şi a unui cer nou. 
Biserica, propunând Misterul lui Cristos, ajută activitatea 
umană şi, la rândul ei, este ajutată de această activitate        
(nr. 34 - 45).

În partea a doua a Constituției pastorale, Conciliul 
examinează mai îndeaproape anumite aspecte ale vieții şi 
societății contemporane şi, mai ales, problemele mai urgente 
din vremea noastră. De aceea, analizează căsătoria şi familia 
în lumea contemporană, sfințenia căsătoriei şi a familiei, 
dragostea conjugală şi rodnicia căsătoriei, respectul față 
de viața omenească (nr. 47 - 52), situația culturii în lumea 
de azi, principii privind promovarea culturii, îndatoriri ale 
creştinilor în privința culturii. „Credincioşii să trăiască, 
aşadar, în strânsă unire cu contemporanii lor şi să se 
străduiască să le pătrundă în mod desăvârşit felul de a gândi 
şi de a simţi, exprimat în cultură. Să armonizeze cunoaşterea 

Păstorul Arhidiecezei
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ştiinţelor şi teoriilor noi precum şi a descoperirilor celor mai 
recente cu morala şi formaţia intelectuală creştină, pentru 
ca la ei, simţul religios şi corectitudinea morală să meargă 
în pas cu cunoaşterea ştiinţifică şi cu progresul continuu 
al tehnicii, şi astfel ei să poată aprecia şi interpreta toate 
lucrurile cu un simţ creştin autentic” (nr. 62).

Nu este uitată de părinții conciliari nici viața economico-
socială şi nici viața comunității politice (nr. 73 - 76). 

În ultima sa parte, Constituția dogmatică tratează şi 
propune promovarea păcii şi construirea comunității 
popoarelor, necesitatea de a evita războiul, cooperarea 
internațională, dialogul între toți oamenii şi rolul creştinilor 
în comunitatea internațională (nr. 77 - 91).

 „Ceea ce sfântul Conciliu propune izvorăşte din tezaurul 
învăţăturii Bisericii şi are drept scop să-i ajute pe toţi oamenii 
vremurilor noastre, pe aceia care cred în Dumnezeu ca şi pe 
aceia care nu îl recunosc în mod explicit, ca, înţelegându-şi 
mai clar şi mai integral chemarea, să construiască o lume mai 
conformă cu eminenta demnitate a omului, să tindă spre o 
fraternitate universală cu rădăcini mai adânci şi, îndemnaţi 
de iubire, să răspundă printr-un efort generos şi comun la 
apelurile cele mai presante ale epocii noastre” (nr. 91).

ÎPS Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Păstorul Arhidiecezei

În ianuarie 1959, Sfântul Părinte Papa Ioan al XXIII-lea 
anunța pentru prima oară proiectul său de a convoca 

un conciliu. În mai 1959, Suveranul Pontif instituia o 
comisie care urma să se consulte cu toți episcopii, cu toți 
Superiorii călugăreşti şi cu toate Facultățile catolice de 
teologie din lume. Conciliul Vatican II a fost convocat 
oficial la 25 decembrie 1961, cu întreitul scop de a reînnoi 
Biserica, de a-i uni pe creştini şi de a intra în dialog cu 
lumea. 

Conciliul Vatican II, care a început la 11 octombrie 
1962, se înscrie în linia tradiției Bisericii (tradiție ce vine 
de la Apostoli) de a se aduna în conciliu în împrejurări 
deosebite, pentru a se analiza pe sine şi pentru a se 
întreba asupra semnelor timpurilor.

În 1968, când am terminat Seminarul din Iaşi, nu 
auzisem mai nimic despre Conciliul Vatican II, deşi 
trecuseră câțiva ani de la încheierea lui. Citisem, ce-i 
drept, o carte despre Conciliu, Vatican deux pour tous 
(„Conciliul al II-lea din Vatican pentru toți”), de Bernard 
Häring. Seminarul era izolat, ca toată țara de altfel, şi 
veştile despre Conciliu veneau puține, pe calea radioului, 
şi, apoi, şi mai puține soseau la noi, studenții şi elevii din 
Iaşi; câte un profesor ne mai spunea câte ceva. Biserica 
deschisese o fereastră largă pentru un aggiornamento, 
dar noi eram prea departe, după un zid, ca să simțim şi 
noi ceva din suflul nou care răscolea Biserica. 

În 1990, deci la 25 de ani de la încheierea Conciliului, 
am tradus şi am publicat şi noi documentele. Aş spune, 
pentru vremea respectivă, că la noi, Conciliul a sosit ca 
o scrisoare mult întârziată, rătăcită undeva şi, în sfârşit, 
descoperită şi citită anevoie şi, în general, fără entuziasm.

Dacă la noi s-au făcut cunoscute mai târziu 
documentele Conciliului, cel puţin cu atât ne putem 

mângâia, că nu am asistat, de exemplu, la o aplicare 
exagerată a reformei liturgice; bisericile n-au fost golite 
de icoane şi de statui. La noi, evlaviile tradiţionale 
au supravieţuit şi au mers mai departe peste timp, 
îmbinându-se bine cu programele Sfintelor Liturghii, 
care şi ele au căldura lor, prin cântecele şi participarea 
credincioşilor.

Astăzi, chiar dacă ne aflăm la 50 de ani distanţă de 
Conciliul al II-lea din Vatican, cred că suflul acestuia 
este prezent în Biserica noastră locală şi, în acelaşi 
timp, universală; cred că generaţiile noi de preoţi şi de 
credincioşi nu mai percep documentele conciliare ca pe 
o scrisoare întârziată, ci ca pe un apel mereu proaspăt la 
răspundere şi fidelitate faţă de Templul Duhului Sfânt, 
care este Biserica, locuirea lui Dumnezeu cu oamenii. 
Cred că noua stare de veghere pe care a adus-o Conciliul 
în Biserică dăinuie şi va dăinui încă.

Ţin mult ca toţi credincioşii noştri, de toate vârstele, 
să aibă o idee clară despre actele Conciliului, acestea 
fiind pentru noi, catolicii, un fel de ceas care arată timpul 
Bisericii în dialog cu Dumnezeu, cu propriii fii şi cu 
lumea de astăzi.

Aş dori ca, odată încheiat Anul credinţei, fiecare preot 
paroh să poată spune, în legătură cu Conciliul Vatican 
II, că toţi credincioşii îi cunosc documentele şi că efortul 
nostru nu a fost zadarnic.

Spuneam la începutul acestui articol că la noi Conciliul 
a sosit ca o scrisoare mult întârziată; dar nu numai o dată 
scrisorile întârziate au adus mai multă bucurie decât cele 
sosite la timp.

(ÎPS Ioan ROBU, din Editorialul lunii august, 2012 )

Actele Conciliului, un fel de ceas care arată timpul Bisericii în dialog cu Dumnezeu,
cu propriii fii și cu lumea de astăzi
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Acest mic text – Papei Francisc nu-i place să folosească 
multe cuvinte – a fost prezentat pentru prima dată 

în sinodul Arhidiecezei de Buenos Aires, Argentina, în 
Adventul anului 1991. De atunci, revăzut şi reactualizat 
de mai multe ori, a făcut înconjurul globului, fiind tradus 
în numeroase limbi şi difuzat fie sub formă tipărită, 
fie prin internet, trezind în mod spontan interesul a 
milioane de cititori.

Cu un prolog şi unsprezece capitole scurte, cartea 
dezvoltă o meditație nu asupra unui caz sau altul de 
corupție („Ziarele sunt pline” – spune Papa), ci asupra 
felului în care omul ajunge la starea de corupție. Chiar de 
la început, Papa explică fără ocolişuri că orice corupție 
este un drum care porneşte din inimă şi duce către moarte 
– din inima omului, către moartea sa şi, prin procesul de 
molipsire atât de familiar corupției, la moartea societății.
„Inima coruptă: aici e problema – arată autorul. De ce se 
corupe inima? Inima nu este o instanţă ultimă a omului, 
închisă în ea însăşi; nu aici se încheie relaţia (şi cu atât 
mai puţin relaţia morală). Inima omului este inimă în 
măsura în care este capabilă să se orienteze către altceva, 
în măsura în care este capabilă să se alipească, în măsura 
în care este capabilă să iubească sau să nege iubirea (să 
urască). De aceea Isus – când ne invită să luăm cunoştinţă 
de inimă ca izvor al faptelor noastre – ne atrage atenţia 
asupra acestei alipiri spre care tinde mereu inima noastră 
neliniştită: «Unde este comoara ta, acolo va fi şi inima 
ta»(Mt 6,21). Ca să cunoşti inima omului, starea ei, 
trebuie neapărat să cunoşti comoara către care înclină 
această inimă...”

Totodată, Papa Francisc face o distincție între starea 
de corupție şi actul păcatului: dacă păcatul poate fi ceva 
episodic, de care suntem conştienți şi de care, prin căință, 
putem spera că vom fi iertați, corupția este, în schimb, 
ceva mult mai grav – e o stare devenită de acum mod 
de a fi şi de care omul corupt nu poate fi iertat. De ce? 
Pur şi simplu pentru că, în aroganța sa, omul corupt nu 
mai speră să fie iertat: el a trecut dincolo de speranță, 
într-o lume care începe şi se termină cu el. Şi, nesperând 
iertarea, nici nu o cere... Papa are aici cuvinte dure, care 
aparent, nu oferă nicio soluție. 

Continuând analiza procesului de corupere, Papa face 
o incursiune în timpul în care a trăit Isus, referindu-se pe 
scurt la corupția câtorva personaje sau grupuri faimoase: 
Irod, Pilat, fariseii, saduceii, zeloții şi – surprinzător – 
esenienii. În paralel cu aceştia, autorul abordează şi 
un caz aparte de corupție din zilele noastre – corupția 

persoanelor consacrate. Întregul discurs ne duce cu 
gândul la întrebarea plină de alarmă a ucenicilor: 
„Atunci, cine se poate mântui?”  (Lc 18: 26). 

„Inima nu vrea bătaie de cap – mai explică Papa 
Francisc. [Inima] se teme că Dumnezeu o să se bage şi 
o să ne pună să pornim pe drumuri pe care nu le putem 
controla. Se teme de vizita lui Dumnezeu, se teme de 
mângâiere. Şi aşa se naşte un fatalism: orizonturile se 
tot restrâng, pe măsura deznădejdii fiecăruia, sau a 
pasivităţii sale... şi omul uită că realismul cel mai realist 
al lui Dumnezeu se exprimă, de fapt, printr-o făgăduinţă: 
«Ieşi din ţara ta şi din neamul tău şi din casa tatălui tău 
spre ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un popor 
mare, te voi binecuvânta şi voi face mare numele tău; şi 
vei fi o binecuvântare» (Gn 12,1-2). În această preferinţă 
[a omului] pentru mai puţinul aşa-zis «realist», se află 
deja un proces subtil de corupţie: e vorba de cei mediocri 
şi căldicei (două forme de corupţie spirituală), e vorba de 
târguiala cu Dumnezeu [...]. [La spovadă], cerem iertare 
pentru alte păcate... dar nu-i arătăm Domnului această 
stare de dezamăgire a sufletului nostru. Este lentă, dar 
fatală scleroză a inimii.”

Arătam la început că această scurtă meditație a 
Papei a trezit atenția a milioane de cititori. Ce anume a 
contribuit la suscitarea acestui interes constant din partea 
publicului, timp de peste 20 de ani? Ca o primă explicație, 
aş îndrăzni să spun: actualitatea temei. Dar ce fel de 
actualitate, ne-am putea întreba, este aceea care durează 
două decenii? Din păcate, aşa cum prea bine o ştim şi 
noi în România unei îndelungi tranziții, unele genuri de 
actualitate se pot întinde pe perioade considerabile de 
timp. Ca o boală care nu se mai termină. Însă mesajul 
Papei Francisc – şi aici cred că avem a doua explicație 
pentru succesul cărții – este un mesaj de speranță: pentru 
corupție nu există iertare, dar există vindecare. Cum? Nu 
spun. Citiți cartea...

Liana GEHL

Unde este comoara ta?

•Papa Francisc, Corupție și păcat,
•Editura ARCB, București 2013, 48 pag.

Recenzie
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Pagina Ghika

Păstrăm vie memoria bucuriei trăite de Arhidieceza 
noastră cu ocazia beatificării Mons. Vladimir Ghika, pe 

31 august 2013,  când mulți am venit la Bucureşti pentru a 
participa la evenimentul atât de aştepatat.

Acum, Fericitul Vladimir ne întoarce vizita. În forma 
relicvei de la Beatificare, martirul nostru va trece prin toate 
parohiile Arhidiecezei. Cu această ocazie, ne va strânge în 
jurul lui pentru rugăciune, pentru adorarea Preasfântului 
Sacrament, pentru aprofundarea chemării specifice 
fiecăruia, conform voinței lui Dumnezeu.

Pregătind prima comemorare liturgică a Fericitului 
Vladimir, 16 mai 2014, care coincide cu aniversarea a 60 
de ani de la jertfa sa, învățăm de la el ce înseamnă iubirea 
de aproapele şi cum putem ajuta chiar şi numai invocând 
mijlocirea lui pentru cei aflați în suferințe.  

În timpul vieții, era vestit pentru puterea de mijlocire 
a milostivirii lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu s-a 
manifestat prin mâinile lui, prin glasul lui, prin fiecare pas al 
său. Tocmai de aceea rămăşițele pământeşti ale unui sfânt ca 
el sunt în continuare canal privilegiat prin care Dumnezeu 
revarsă harul său ca răspuns al credinței rugătoare. 

Pelerinajul relicvei Fericitului Vladimir Ghika a început 
pe 18 noiembrie, în Parohia Sf. Francisc din Bucureşti, care 
a încheieat Anul Credinței alături de fericitul nostru martir. 
Parohia Cristos Rege din Ploieşti a sărbătorit hramul în 

prezența relicvei Fericitului Vladimir, 
după care a organizat un triduum de rugăciune. Şi parohia 
Sf. Andrei din Mangalia a celebrat hramul, pe 30 noiembrie, 
tot în prezența relicvei Mons. Ghika, acesta fiind momentul 
culminant al zilelor de prezență a Fericitului Vladimir în 
comunitatea lor.

În prima Duminică de Advent, 1 decembrie 2013, 
pelerinajul Fericitului Vladimir Ghika ajunge la Predeal. 

Parohia din Turnu Severin celebrează hramul Neprihănitei 
Zămisliri a Preacuratei Fecioare Maria sâmbătă, 7 decembrie, 
la ora 11, iar relicva Fericitului Vladimir va fi deja acolo, 
rămânând până marți, 10 decembrie.

Pentru că pe 14 decembrie este hramul la Greci, Sf. Lucia, 
relicva Fericitului Vladimir va ajunge în comunitate joi, 12 
decembrie.

Între 15 şi 19 decembrie, gazda Fericitului Vladimir 
Ghika va fi parohia Sfinții Apostoli Petru şi Paul (Bucureşti, 
Băneasa).

În ultima săptămână din Advent, Monseniorul Ghika se 
va întoarce la biserica unde a slujit în ultima perioadă de 
libertate pe care a avut-o, Preasfânta Inimă a lui Isus, din 
Bucureşti.

Pe tot parcursul pelerinajului, ne rugăm:
Roagă-te pentru noi, Fericite Vladimire!
Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos!

18 noiembrie 2013 – 16 mai 2014

Fericitul Vladimir Ghika în pelerinaj
prin parohiile Arhidiecezei de Bucureşti

Vladimir Ghika, prinț, preot şi martir, declarat fericit 
de către Biserica Catolică, la 31 august a.c., a fost ales 

prin vot secret, marți, 5 noiembrie, membru post-mortem 
al Academiei Române. Descris de Academie ca „diplomat, 
scriitor, preot catolic român”, Monseniorul Vladimir 
Ghika este cel de-al şaselea cleric al Bisericii Catolice 
care devine membru al Academiei – „instituție supremă 
de cultură şi de ştiință a României”, înființată la sfârşitul 
sec. al XIX-lea – după Papa Ioan Paul al II-lea (membru 
de onoare, 2005), PF Cardinal Lucian Mureşan (membru 
de onoare, 2012), Card. Iuliu Hossu (membru de onoare, 
1945), IPS Ioan Robu (membru de onoare, 2001) şi Pr. 

Wilhelm Dancă (membru corespondent, 2013) .
IPS Ioan Robu a amintit, în sesiunea Academiei, 

legăturile Monseniorului Vladimir Ghika cu instituția 
românească de cultură şi de ştiință, menționând cercetările 
făcute de acesta în Arhivele Vaticanului: „Documentele pe 
care le-a adunat atunci, de mare importanță pentru istoria 
culturală şi politică a României, se află la Quai d’Orsay şi 
la Arhivele Naționale ale României, la acestea din urmă, 
păstrându-se câteva sute de pagini transcrise de Vladimir 
Ghika. Şi în Biblioteca Academiei sunt multe pagini 
transcrise de Vladimir Ghika”.

 Cristina GRIGORE

Vladimir Ghika, membru post-mortem al Academiei Române

Relicva Fericitului
Vladimir Ghika
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Sfânta Scriptură

Cu această duminică, începe un nou an liturgic, an 
de-a lungul căruia Sfântul evanghelist Matei ne va fi 

„călăuză” în misterul Cuvântului lui Dumnezeu.
Acest nou an se deschide cu un anunţ pe cât de serios, 

pe atât de îmbucurător (fiind cu adevărat o Veste Bună, o 
Evanghelie). Anunţul spune, în substanţă, că Domnul îşi va 
împlini făgăduinţa ca, după Înălţarea sa glorioasă la ceruri, 
să revină în lume plin de slavă: … atunci îl vor vedea pe 
Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și măreţie 
(Mt 24,30). Particularitatea acestei veniri constă în faptul 
că ea va avea loc în mod intempestiv şi va avea drept scop 
reunirea aleșilor săi din cele patru vânturi, de la un capăt la 
altul al cerurilor (Mt 24,31). Prin urmare, cei care aşteaptă 
cu adevărat întâlnirea cu Isus Cristos vor trebui să fie foarte 
atenţi, să vegheze. 

E drept că un astfel de anunţ, presărat de avertismente 
de genul: precum în zilele de dinaintea potopului oamenii 
mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când 
Noe a intrat în corabie, și nu au știut nimic până când a venit 
potopul și i-a luat pe toţi, tot așa va fi și la venirea Fiului 
Omului sau …atunci, din doi oameni care vor fi pe câmp, 
unul va fi luat și altul va fi lăsat; din două femei care vor 
măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată, poate 
trezi fiori de teamă unora. Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne-
au lăsat, însă, o regulă care spune că cine simte teamă sau 
angoasă atunci când citește o pagină din Sfânta Scriptură e 
semn că încă nu a văzut cu „ochiul bun” ceea ce i se dădea să 
vadă sau nu a auzit cu „urechea bună” ceea ce i se dădea să 
audă. Aceasta, pentru că orice pasaj al Scripturii inspirate 
dă mărturie despre Isus Cristos, Mântuitorul nostru, şi 
proclamă Vestea cea Bună că Dumnezeu, dintotdeauna 
şi pentru totdeauna, este Dumnezeu cu noi (Mt 1,23) şi 
pentru noi (Rm 8,31). Prin urmare, Isus Cristos devine 
reperul principal al existenţei umane. Într-adevăr, dacă 
pentru profetul Isaia (v. Lect. I) şi pentru autorul psalmului 
pe care îl proclamăm astăzi, Templul din Ierusalim şi, mai 
ales, Legea care se adăposteşte în el au devenit un reper de 
înţelepciune şi de viaţă pentru toate popoarele, cu atât mai 
mult învăţătura evanghelică proclamată de Mântuitorul 
nostru este o adevărată sursă de lumină şi de viaţă pentru 
toţi oamenii. Iată câteva „fascicole de lumină şi de viaţă” 
ale Învăţăturii evanghelice de astăzi: Vegheaţi, căci nu știţi 
în care zi va veni Domnul vostru... dacă ar ști stăpânul casei 
în care ceas va veni hoţul, ar veghea negreșit și n-ar lăsa să 
i se spargă casa... sau Fraţilor, știţi în ce timp ne găsim... 
Noaptea e pe sfârșite; ziua este aproape. Să lepădăm, așadar, 

faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Să umblăm cuviincios ca ziua: nu în chefuri și beţii, nu în 
desfrânări și fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie, ci 
îmbrăcându-vă în Domnul Isus Cristos, și nu vă îngrijiţi de 
trup întru poftele lui.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost o figură de referinţă a 
timpului său. Atunci când el începe să predice, ocupaţia 

romană dura deja de aproape 90 de ani. Regele Irod era 
acceptat de romani, dar detestat în mod unanim de toate 
componentele societăţii iudaice ale acelui timp. Partidele 
religioase erau divizate, iar omul de rând nu mai ştia în cine 
să se încreadă. În acest context, Ioan Botezătorul începe să 
predice. Prin modul său de a se îmbrăca, de a se comporta 
şi, mai ales, prin predica sa, el se situează în continuitate 
cu profeţii de seamă din trecut: ca şi ei, Ioan foloseşte un 
limbaj dublu, blând şi încurajator cu cei năpăstuiţi, dar dur 
şi ameninţător cu cei orgolioşi şi plini de sine. Ştim însă 
foarte bine că, în fond, el nu avea nimic cu persoanele sau 
cu categoriile de persoane ale societăţii acelui timp, ci cu 
modul lor de a fi. 

Mişcarea de reformă iniţiată de el avea menirea de a 
pregăti poporul lui Israel pentru un eveniment major al 
existenţei sale: întâlnirea cu Dumnezeu, a cărui venire 
iminentă trebuia să-i redea demnitatea şi libertatea pierdute 
de mult. Cuvintele sale sunt pline de dinamism eshatologic. 
Ioan Botezătorul îi cheamă pe contemporanii săi la o 
schimbare de mentalitate, dar şi de atitudine: Convertiţi-
vă, căci s-a apropiat împărăţia cerurilor… Faceţi deci roade 
vrednice de pocăinţa voastră și nu spuneţi în voi înșivă: avem 
pe Abraham de părinte; căci vă spun că Dumnezeu poate să 
ridice fii lui Abraham chiar și din pietrele acestea. Securea e 
pusă deja la rădăcina copacilor. Deci tot copacul care nu va 
face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Pe de altă parte, el 
lasă să se întrezărească „figura misterioasă” a unei persoane 
care, printr-un Botez cu Duhul Sfânt și cu foc, va înfăptui 
o purificare similară curăţirii ariei: grâul este adunat în 
hambar, în timp ce pleava este aruncată în foc nestins. 

Noi, creştinii, recunoaştem în acea „figură misterioasă” 
chipul Mântuitorului, despre care prima lectură de astăzi 
spunea că El este acea Mlădiță din tulpina lui Iese peste 
care se odihneşte Duhul Domnului, duhul înţelepciunii și 
al înţelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinţei 
și al fricii de Domnul şi care, printr-o judecată dreaptă şi 
universală, va restabili armonia în lume. Această armonie 

- comentariu la lecturile duminicale - 

Cuvântul Domnului

Duminica I Advent (A)
Is 2,1-5; Ps 121,1-2.4-5.6-7.8-9; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

Duminica a II-a Advent (A)
Is 11,1-10; Ps 71,1b-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12
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Sfânta Scriptură

va presupune, potrivit lecturii a doua, ca toţi oamenii să 
ajungă să aibă unii faţă de ceilalţi aceleași simţăminte după 
pilda lui Isus Cristos. 

Prin urmare, primiţi-vă unii pe alţii, precum și Cristos v-a 
primit pe voi spre mărirea lui Dumnezeu.

În această a treia duminică din Advent, textele biblice 
ne ajută să îl descoperim pe Acela care poate răspunde 

nedumeririlor şi aşteptărilor noastre cele mai profunde. 
În acest demers, Sfântul evanghelist Matei ne propune să 
reflectăm asupra frământării unui om care, aflându-se în 
închisoare, nu poate să nu facă o muncă de discernământ 
asupra crezului după care şi-a orânduit întreaga viaţă şi, 
mai ales, întreaga activitate. Acest om nu este altul decât          
Ioan Botezătorul.

Dacă Ioan Botezătorul se află în închisoare, este pentru 
că, încercând să înfăptuiască o însănătoşire morală a 
societăţii din care făcea parte în vederea Evenimentului 
major al întâlnirii cu Domnul, a denunţat încălcările 
de lege şi abuzurile contemporanilor săi, inclusiv pe 
ale regelui. Conştient, aşadar, de iminenţa manifestării 
mântuitoare a lui Dumnezeu, el urmăreşte îndeaproape 
gesturile şi cuvintele lui Isus. Într-una din zile, Ioan îi 
adresează, prin intermediul ucenicilor săi, o întrebare cel 
puţin surprinzătoare: Tu ești cel care trebuie să vină, sau 
să așteptăm pe altul? O astfel de întrebare devine totuşi 
firească dacă ne amintim cu câtă convingere a vestit 
Botezătorul venirea unui Mesia care va judeca cu dreptate 
pe fiecare după faptele sale. Or, iată că gesturile şi cuvintele 
lui Isus nu au nimic din asprimea pe care Ioan şi-o imagina. 
Mântuitorul vindecă, mai curând, rănile şi infirmităţile 
trupeşti şi sufleteşti decât să condamne ori să pedepsească. 
S-a înşelat el oare asupra persoanei Mântuitorului? 

Răspunsul lui Isus dovedeşte, cu ajutorul unei referinţe 
la profetul Isaia (v. Lect. I), că El este Mesia şi că aceasta este 
lucrarea pe care o are de împlinit: orbii își capătă vederea, 
șchiopii umblă, leproșii se curăţă, surzii aud, morţii învie și 
săracilor li se aduce vestea cea bună... 

Cu gândul la rănile noastre trupeşti şi sufleteşti de care 
suferim atât de mult, aşteptăm, la rândul nostru, alinarea 
Mântuitorului. Sfântul Iacob, în lectura a doua, ne asigură 
că venirea Domnului este aproape. Fiţi deci și voi răbdători 
și întăriţi-vă inimile... 

Această ultimă duminică a Adventului este impregnată de 
atmosfera premergătoare naşterii Fiului lui Dumnezeu 

în lume. Deja antifona de la începutul Sfintei Liturghii se 

face glasul aşteptării lui Mesia din partea atâtor oameni: 
Coborâţi, ceruri, roua de sus și norii să-l reverse în ploaie 
pe Cel Drept; să se deschidă pământul și să-l odrăslească pe 
Mântuitorul. 

Pentru a răspunde acestor cereri, textele biblice pun 
accentul asupra modului în care s-a cristalizat în timp 
nevoia unui mântuitor, promisiunile făcute de Dumnezeu 
prin intermediul profeţilor şi realizarea propriu-zisă a 
acestor promisiuni.

Prima lectură, de exemplu, ne prezintă cazul unuia dintre 
nenumăraţii regi ai lui Israel care au dezamăgit aşteptările 
lui Dumnezeu ca şi pe cele ale poporului. Politicile lui 
au fost dintre cele mai catastrofale. În ţară, lucrurile erau 
afectate de corupţie; din afară, se profila pericolul unei 
invazii, iar Ahaz nu găsea nicio soluţie de redresare a 
situaţiei. Era prea orgolios să ceară ajutorul lui Dumnezeu, 
dar nu a ezitat să-şi aducă pe unul dintre fiii săi jertfă 
unei divinităţi păgâne. Atunci, Domnul însuşi, prin glasul 
profetului Isaia, a vestit naşterea unui urmaş vrednic de El, 
din tânăra lui soţie: Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu 
vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, că veniţi să obosiţi și pe 
Dumnezeul meu? Pentru aceasta însuși Domnul vă va da un 
semn: iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și-i va pune 
numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi... În acest 
fel, au început să se profileze trăsăturile unui Mesia care 
să împlinească în toate voinţa lui Dumnezeu, spre binele 
poporului.

Fragmentul evanghelic descrie modul în care Urmaşul 
din casa lui David, promis de profetul Isaia, a intrat în lume 
atât ca Fiu al lui Dumnezeu – ce s-a zămislit [în Maria] 
este de la Duhul Sfânt –, cât şi ca fiu adoptiv al lui Iosif, cel 
care îi va deveni Fiului Mariei tată purtător de grijă – ea va 
naște un fiu și tu îi vei pune numele de Isus, căci va mântui 
pe poporul său de păcate. Sfântul evanghelist Matei va 
ţine să sublinieze faptul că în acest eveniment, s-a realizat 
împlinirea deplină a profeţiilor: Toate acestea s-au făcut ca 
să se împlinească ceea ce Domnul a vestit prin profetul care 
zice: „Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și-i vor pune 
numele Emanuel...”

Acest adevăr va fi confirmat de Sfântul apostol Paul, 
în lectura a doua, care a înţeles că Cel care i s-a revelat 
pe drumul Damascului şi care i-a încredinţat misiunea 
de apostol, trimis să aducă toate neamurile la ascultarea 
credinţei, nu este altul decât Fiul său, născut din seminţia 
lui David după trup; 4 rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere 
după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi, Isus Cristos 
Domnul nostru... Acest adevăr este pentru noi toţi Veste 
bună (Evanghelie) de mântuire. 

Vino, Doamne, și nu mai întarzia!

Pr. Tarciziu ȘERBAN

Duminica a III-a Advent (A)
Is 35,1-6a.10; Ps 145,7.8-9a.9bc-10; Iac 5,7-10; Mt 11,2-11

Duminica a IV-a Advent (A)
Is 7,10-14; Ps 23,1-2.3-4ab.5-6; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
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BISERICA CATOLICĂ
în

PENINSULA COREEANĂ
- partea I -

La început, Coreea era un singur stat.  De fapt, nu chiar   
de la început, căci valurile de triburi altaice, care în 

Neolitic, au coborât din Siberia colonizând Peninsula 
Coreeană, s-au constituit pentru prima dată într-un 
stat centralizat – legendarul regat Gojoseon – în anul 
2333 î.C. De atunci şi până în 1945, adică timp de peste 
4.200 de ani, Coreea şi-a păstrat aproape neîntrerupt 
independenţa, precum şi unitatea politică şi culturală. 
Astăzi, însă, la 68 de ani de la scindarea regiunii în Coreea 
de Sud şi Coreea de Nord, puţini mai sunt cei care speră 
– sau doresc – unificarea Coreei. Foarte interesant, între 
aceşti puţini care continuă să caute un drum spre unitate 
se află... Biserica Catolică.

Peninsula Coreeană – date generale
Peninsula Coreeană acoperă un teritoriu aproape egal 

cu suprafaţa României, mărginit la nord de China şi Rusia, 
la est, de Strâmtoarea Japoniei, iar la vest, de Marea Chinei 
şi Marea Galbenă. Relieful este mai mult muntos în nord, 
cu un climat temperat continental. La graniţa cu China, 
lanţul muntos culminează în vârful vulcanic Baekdu, 
de peste 2.700 de m; coborând spre sud, acest lanţ se 
prelungeşte pe latura de vest a peninsulei, în timp ce latura 
de est cuprinde câmpii fertile cu o climă subtropicală şi 
numeroase aşezări umane. 

Astăzi, pe teritoriul peninsulei se află două state 
suverane cu politici, am putea spune, diametral opuse. La 
fel sunt şi condiţiile de trai ale locuitorilor din cele două 
ţări: ajunge să precizăm că produsul internaţional brut 
al Coreei de Sud este de 50 de ori mai mare decât cel al 
Coreei de Nord, la o suprafaţă geografică aproape egală 
şi o diferenţă – ca număr de locuitori – de aproximativ 2 
la 1 (Coreea de Nord – 24,3 milioane de locuitori, pe o 
suprafaţă de 120.538 km2, Coreea de Sud – 48,9 milioane 
de locuitori, pe o suprafaţă de 100.210 km2).

Din punct de vedere demografic şi lingvistic, Peninsula 
Coreeană este una dintre cele mai omogene regiuni din 

lume, majoritatea populaţiei fiind de origine coreeană. 
În Coreea de Nord – extrem de închisă la contactele 
internaţionale – populaţia non-coreeană reprezintă 
doar 1%. În Coreea de Sud, mai ales datorită mediului 
efervescent de afaceri, ponderea locuitorilor de origine 
străină este mult mai mare. Cele două state au luat fiinţă, 
aşa cum am arătat, în urma înfrângerii Japoniei în Cel de-al 
Doilea Război Mondial, când SUA a ocupat partea de sud a 
ţării, iar URSS, partea de nord. Între anii 1950 şi 1953, cele 
două Corei au fost teatrul unui război devastator, fiecare 
încercând să impuă celeilalte propriul sistem politic. 
Ambele capitale – Phenian în nord şi Seul în sud – au fost 
aproape rase la pământ şi reconstruite (fireşte!) una cu 
ajutor şi în stil sovietic, cealaltă, cu ajutor american. Cu 
timpul, diferenţele între Coreea de Sud şi Coreea de Nord 
s-au adâncit pe toate planurile – inclusiv lingvistic, căci 
în Coreea de Nord sunt interzise neologismele de origine 
străină! În prezent, graniţa dintre cele două state este „zonă 
demilitarizată”; cu toate acestea, relaţiile rămân încordate, 
cu un milion de soldaţi concentraţi în zona de frontieră, şi 
alarme şi hărţuieli periodice.

Coreea de Nord 
Republica Populară Democrată Coreeană a luat fiinţă 

odată cu venirea la putere a Partidului Muncii, în 1948. 
Organul suprem de conducere este Comitetul Naţional 
al Apărării (armata), dar preşedintele se bucură de o 
autoritate aproape absolută. Constituţia recunoaşte un 
număr de libertăţi, printre care şi cea religioasă, dar în 
practică, drepturile omului suferă încălcări grave, în 
numele ideologiei de partid. 

Noul preşedinte al Coreei de Nord, Kim Jong-un, venit 
la putere în decembrie 2011, a iniţiat în august 2012, o serie 
de reforme economice pe linia celor din China, menținând 
astfel fluxul de investiţii şi ajutoare din partea marelui 
stat vecin. Pe de altă parte, în ianuarie 2013, preşedintele 
a decretat legea marţială şi a anunţat începerea testelor 
nucleare, ameninţând Coreea de Sud şi SUA. Regimul de 
la Phenian alocă apărării naţionale un sfert din produsul 
naţional brut şi aproape toţi bărbaţii între 18 şi 30 de ani 
se află în armată, pe când industria şi agricultura sunt               
în declin. 

Țara – lipsită de resurse naturale proprii– se luptă cu o 
sărăcie extremă. Pentru cei care nu sunt de acord cu politica 
partidului, există lagăre de reeducare prin muncă, în care, 
potrivit surselor neoficiale, sunt închise circa 200.000 de 
persoane. Între aceştia, creştinii au parte de un tratament 
deosebit de dur.Vulcanul Baekdu, Coreea de Nord

Biserica Catolică în lume
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Religia în Coreea de Nord
La fel ca în China, religiile „istorice” sunt în principiu 

tolerate, dar în realitate politica regimului totalitar ateu 
este una de descurajare a practicii religioase, din motive 
de „securitate naţională”. Creştinii suferă de o dublă 
discriminare, fiind priviţi ca neloiali faţă de stat şi trădători 
în favoarea Chinei.

Numărul exact al persoanelor care urmează diferite 
religii nu se cunoaşte. La fel, se ştie foarte puţin despre ce 
s-a întâmplat în viaţa cultelor după înfiinţarea Coreei de 
Nord. Astfel, nu e clar dacă şapte decenii de persecuţie au 
dus la dispariţia completă a practicii religioase, ori aceasta 
a supravieţuit în catacombe. De asemenea, nu se ştie exact 
dacă asociaţiile religioase patriotice şi lăcaşurile lor de 
închinare, înființate în anii 1980, reprezintă o revigorare 
a vechilor credinţe care au supravieţuit, chiar şi cu preţul 
unor compromisuri politice, ori sunt doar o faţadă pentru 
ochii opiniei internaţionale. 

În linii mari, conform organizaţiei Religious Intelligence 
UK, 64.3% dintre coreeni sunt fără religie, 16% îmbrăţişează 
şamanismul, 13,5% cheondoismul, 4,5% budismul şi 
1,7% creştinismul. Budismul este practicat sub auspiciile 
Federaţiei Budiste Coreene, organism agreat şi sprijinit de 
stat. În ultimii ani, regimul nord-coreean a permis chiar 
schimburi interreligioase cu forurile budiste din Coreea 
de Sud. Cheondoismul este o religie sincretică apărută 
pe teritoriul Coreei în secolul XIX, îmbinând elemente 
din budhism, confucianism, şamanism şi catolicism. Este 
reprezentat de un partid propriu, Partidul Cheondoist 
Chongu, asimilat structurilor de conducere comuniste. 

Creştinismul este şi el reprezentat de o structură 
oficială, Federaţia Creştinilor Coreeni (pentru protestanţi), 
precum şi de o Asociaţie a Catolicilor Coreeni (după 
modelul Asociaţiei Patriotice din China), ambele fiind 
instrumente de control ale regimului totalitar. Există 
în Coreea de Nord doar patru biserici deschise, toate în 
capitala Phenian. Două biserici sunt protestante, una este 
catolică şi una ortodoxă. Dar clerul e aproape inexistent, 
iar Biblia, interzisă. În 2009, Ri Hyon-ok, o creştină de 33 
de ani, a fost executată pentru că distribuise Biblii. În baza 
mărturiilor nord-coreenilor care au reuşit să fugă din ţară 
şi a rarilor martori oculari veniţi din afară, Coreea de Nord 
este considerată de unele organisme internaţionale drept 
statul cel mai represiv din lume la adresa creştinismului. 
Cultul personalităţii preşedintelui şi propaganda ateistă 
ating, în schimb, proporţii astronomice.

Biserica Catolică în Coreea de Nord
Creştinismul a intrat în Coreea prin intermediul lui Yi 

Seng Hun, un coreean care, în 1784, îl însoţeşte pe tatăl 
său intr-o legaţie la Beijing. Aici învaţă catehismul şi este 
botezat. La întoarcerea în ţară, aduce cu sine scrierile lui 
Matteo Ricci, marele misionar iezuit al Chinei. Prin Yi Seng 
Hun şi cărţile aduse de el, doctrina catolică se răspândeşte, 
numărul celor botezaţi creşte rapid şi astfel, fără vreun 
ajutor din afară, se naşte Biserica Catolică Coreeană. Este 
interesant de reţinut că primele focare de creştinism/

catolicism au apărut tocmai 
pe teritoriul actualei Corei 
de Nord, în Phenian şi la 
granița cu China.

După nici o sută de ani, 
tânăra Biserică Catolică 
număra peste 20.000 de 
credincioşi. În 1866, ei sunt 
reduşi la jumătate în urma 
unei teribile persecuţii. 
Douăzeci de ani mai târziu, 
Tratatul coreeano-francez, 
din 1886, asigura catolicilor 
coreeni libertatea religioasă, dar noi valuri de persecuţii 
se succed în 1901 şi 1910, soldate cu moartea a sute de 
catolici. Pe temelia mărturiei lor, Biserica va creşte însă 
în mod constant, până la venirea la putere a regimului 
comunist. În 1950 (data ultimelor statistici oficiale), 30% 
din locuitorii capitalei se declară catolici, în restul ţării 
procentul de catolici fiind de 1% (trebuie menționat că 
Phenianul cuprindea atunci circa 10% din populația țării). 
În timpul Războiului Coreean, majoritatea preoţilor şi a 
călugărilor catolici au fost decimaţi de guvernul comunist. 
Nunţiul apostolic Patryck James Byrne, deşi cetăţean 
american, a avut parte de acelaşi tratament, murind într-
un lagăr de muncă.

Nu s-a aflat niciodată soarta 
celor 166 de preoţi care, la 
încheierea războiului, se mai 
aflau încă în Coreea de Nord. De 
asemenea, rămâne necunoscută 
soarta Episcopului de Phenian, 
Francis Yong-ho, dispărut după 
ce în 1962 Papa Ioan al XXIII-
lea ridicase Phenianul la rang de 
dieceză. Născut în 1906, Francis 
Yong-ho figurează în continuare 
în Anuarul Pontifical drept 
conducător al Diecezei de Phenian, 
pentru că nu există o confirmare a decesului său.

Astăzi, potrivit statisticilor oficiale ale guvernului de la 
Phenian, Asociaţia Catolicilor Coreeni – organism de stat 
– cuprinde 4.000 de credincioşi, însă nu se ştie câţi dintre 
aceştia sunt catolici adevăraţi şi câţi de formă, pentru 
impresionarea opiniei inernaţionale. Pe de altă parte, 
estimările unor surse externe spun că numărul catolicilor 
care îşi trăiesc credinţa „în inima lor” – pentru că nu se 
poate vorbi de o biserică în catacombe – este de circa 
10.000. Singurul lăcaş de cult, Catedrala Changchung, este 
în Phenian. Ea a fost inaugurată de autorităţile comuniste 
în 1988, la deschidere fiind invitaţi şi reprezentanţi ai 
Sfântului Scaun. Dar catolicii nord-coreeni rămân în 
continuare fără preot şi fără Liturghie.

Liana GEHL

Matteo Ricci

Episcopul nord coreean,
Francis Hong Yong-ho

Biserica Catolică în lumeBiserica Catolică în lume
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Universul familiei

Pe 8 decembrie, în marea Solemnitate a Neprihănitei 
Zămisliri, amintim aniversarea episcopilor noştri. Anul 

acesta se împlinesc 30 de ani de când Înaltpreasfinţitul 
Ioan Robu a fost ales Administrator diecezan şi 10 ani 
de când Preasfinţitul Cornel Damian a fost consacrat la 
Bucureşti, ca Episcop auxiliar. Anul 
credinţei, încheiat de curând, ne-a 
dat oportunitatea de a medita asupra 
darului credinţei şi a condiţei de a 
fi parte din poporul lui Dumnezeu, 
pelerin către patria promisă. Ca parte 
din poporul credincios, aniversările 
episcopilor noştri în una şi aceeaşi 
sărbătoare ne dau oportunitatea 
acestei întrebări: Cine este episcopul? 

Pentru a răspunde, am recurs la 
Lumen Gentium, Constituţia despre 
Biserică a Conciliului Vatican al II-
lea. Cu surprindere am descoperit 
că documentul vorbeşte înainte de 
toate despre episcopi, la plural, şi nu 
despre episcop, la singular. Episcopii 
sunt uniţi de o puternică legătură 
de comuniune, ca dar al Duhului 
Sfânt. Numai în al doilea moment se 
vorbeşte despre episcop la singular, în 
termeni ca „îngerul trimis de Dumnezeu la Biserica sa” ori 
ca „păstorul care are grijă de turma sa” –  termenul păstor 
fiind cel mai folosit. Mai sunt şi alţi termeni: mire, slujitor, 
învăţător, preot, conducător, prieten, frate. 

Episcopul este întotdeauna parte a unui grup mai 
mare, numit colegiu. Primind chemarea şi misiunea 
de la Isus, episcopul, prin existenţa şi viaţa sa, devine o 
continuă comunicare a lui Isus Înviat şi o permanentă 
grijă faţă de întreaga Biserică. Acesta este un aspect 
deosebit de important pentru viaţa credincioşilor, deoarece 
comuniunea cu episcopul deschide calea comuniunii cu 
alţi episcopi şi, prin urmare, o unire cu Biserica răspândită 
până la marginile pământului. În acelaşi timp, episcopul 
împărtăşeşte darul preoţiei cu preoţii din dieceza sa, ca 
parte din marea familie sacerdotală.

Textul conciliar aduce multă limpezime în privinţa 
rolului episcopilor: Isus se face prezent în persoana fiecărui 
episcop. Când episcopul proclamă cuvântul lui Dumnezeu, 
e Isus care învaţă. Când celebrează sfintele taine -Botezul, 
Mirul, Euharistia, Spovada, toate taine de iuibre, de 
mângâiere, de slujire -, e Isus care înfăptuieşte minuni şi 
vindecări. Când îndrumă poporul prin alegeri înţelepte şi 
prudente, împărtăşind reponsabilităţile cu preoţii, diaconii, 
credincioşii încredinţaţi slujirii sale pastorale, e Isus care 
conduce.

Doresc să revin asupra termenului „înger”. În Cartea 
Apocalipsului, îngerul conduce la liman Biserica 

pământească, trăitoare într-o istorie plină de nesiguranţe, 
limite şi slăbiciuni. În toată Biblia, îngerul „luminează, 
păzeşte, povățuieşte şi ocârmuieşte”. Cele patru verbe – 
luate din rugăciunea Îngerul Domnului – descriu bine 
care este misiunea episcopului. Le voi pune în corelaţie 

cu cele patru virtuţi cardinale: tăria, 
dreptatea, prudenţa, cumpătarea.

Episcopul aduce lumină asupra 
credincioşilor când predică, când 
răspândeşte învăţătura Bisericii, 
când se străduieşte să întărească 
legăturile de comuniune între preoţi, 
între credincioşi. Conştient mereu 
de nevoia de convertire personală şi 
a Bisericii, prin virtutea tăriei îşi va 
modela viaţa după inima blândă şi 
smerită a lui Isus, bunul Păstor. 

În al doilea rând, are misiunea de 
a păzi dreptatea. În timpul ritualului 
consacrării, episcopul primeşte 
inelul, semn al fidelităţii, ca astfel, 
„în integritatea credinţei şi în curăţia 
vieţii”, să păzească „Sfânta Biserică, 
Mireasa lui Cristos”. Ascultându-
şi turma şi luând hotărâri sub 
inspiraţia Duhului Sfânt, îndrumă 

credincioşii, îi poartă la cunoaşterea voinţei lui Dumnezeu, 
spre binele întregii Biserici. Virtutea dreptăţii îl ajută să 
orienteze părerile credincioşilor către o unitate mereu 
mai aprofundată, prin cultivarea co-responsabilităţii în 
organisme diecezane, în vizite pastorale, în sinoade. 

În al treilea rând, conduce Biserica cu poveţe înţelepte. 
Gestul înmânării cârjei pastorale la consacrare e însoţit de 
cuvintele: „Să ai grijă de întreaga turmă peste care Duhul 
Sfânt te-a pus episcop ca să cârmuieşti Biserica sa”. Prin 
virtutea prudenţei, va răspunde multiplelor şi complexelor 
probleme cu care se confruntă Biserica, construind punţi 
de dialog înlăuntrul Bisericii, cu credincioşii, şi în afara ei, 
cu societatea civilă, pentru a păstra unitatea turmei. 

În al patrulea rând, episcopul ocârmuieşte dieceza în 
munca administrativă, în iniţiativele cu caracter formativ, 
în păstrarea şi promovarea vieţii liturgice. A ocârmui e, 
neîndoielnic, un exerciţiu de autoritate şi putere. Prin 
virtutea cumpătării, va realiza ceea ce Papa Benedict al XVI-
lea spunea la începutul slujirii sale: „Nu puterea mântuieşte, 
ci iubirea”. Mântuitorul nu s-a impus asupra turmei, ci s-a 
pus de partea mieilor. 

Episcopul, ca păstor, e tată ce adună marea familie a 
credincioşilor; ca înger, e păzitor asupra integrităţii credinţei; 
ca mire, e slujitor grijuliu al Bisericii, Mireasa sa.

Pr. Fabian MĂRIUŢ

Episcopul: păstor, înger şi mire
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În ziua de 17 noiembrie, cu o zi înainte de împlinirea a 
61 de ani de la arestarea preotului Vladimir Ghika, a 

fost decernată prima ediţie a premiului „Vladimir Ghika”. 
Evenimentul a avut loc în Catedrala Sfântul Iosif, în  cadrul 
Sfintei Liturghii prezidate de parohul catedralei, Ioan 
Ciobanu, concelebranţi fiind preoții Francisc Ungureanu şi 
Fabian Măriuţ. 

Premiul constă într-o diplomă şi un bust în miniatură 
al Fericitului Vladimir Ghika, realizat de sculptorul Liviu 
Rusu. Iniţiativa a venit din partea Asociaţiei Familiilor 
Catolice Vladimir Ghika, iar motivaţia ei a fost ca semn 
de recunoştinţă şi de apreciere pentru munca pe care au 
susţinut-o timp de aproape 30 de ani, domnul Pierre 
Hayet şi soţia lui, doamna Christiane, în sprijinirea 
cauzei de beatificare. Familia Hayet a adunat de-a lungul 
timpului, documente cu privire la viaţa, activitatea şi 
scrierile Monseniorului şi a constituit o arhivă care a 
ajuns în România, pentru că, aşa cum spunea doamna 
Christiane: „Monseniorul Ghika a fost român, chiar 
dacă şi puţin francez”. După intervenţia sa preţ de două 
minute, în Catedrală a rulat o secvenţă dintr-un interviu 
realizat cu domnul Pierre, ocazie cu care i-am putut vedea 
chipul. Apoi, părintele Fabian, în numele membrilor 
asociaţiei, al Postulaturii şi al tuturor credincioşilor, i-a 
transmis doamnei Hayet rugămintea de a fi ambasadorul 
recunoştinţei noastre pe lângă soţul ei, în aceste cuvinte:

„Asociația Familiilor Catolice Vladimir Ghika, împreună 
cu Postulatura şi Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Bucureşti, au bucuria de a conferi, începând cu anul 2013, 
anul beatificării lui Vladimir Ghika, prima ediţie a premiului 

Fericitul Vladimir Ghika familiei Pierre şi Christiane Hayet, 
pentru remarcabila activitate în recuperarea, conservarea şi 
promovarea memoriei unei mari personalități a Bisericii şi 
a lumii: Vladimir Ghika. 

Ideea acestui premiu provine din sânul laicilor catolici, 
mai precis, al grupului de familii membre ale Asociaţiei 
Familiilor Catolice, asociație apărută din dorinţa de a trăi 
spiritualitatea Fericitului şi de a fi o voce în societatea 
românească aflată într-o continuă schimbare. 

Salutăm prezenţa doamnei Christiane din nou la 
Bucureşti şi transmitem recunoştința noastră domnului 
Pierre, pentru devotamentul şi pasiunea cu care ni l-a adus 
atât de aproape pe Vladimir Ghika nouă, fiilor săi spirituali. 
Domnul Pierre, care trăieşte acum evanghelia suferinţei, 
e prezent în mijlocul nostru prin chiar soţia sa, căreia îi 
mulţumim pentru efortul de a fi în mijlocul nostru”.

A consemnat Iulia COJOCARU

Universul familiei

Premiul Vladimir Ghika 2013 

Cum s-a născut ideea?

Acum doi ani, am participat la o serie de conferințe 
la Bruxelles, unde s-a decernat un premiu unei 

personalități din partea unor asociații pro-life din Europa. 
Atunci ne-am gândit că ar fi frumos să instituim un premiu 
Vladimir Ghika, pentru toți aceia care au contribuit la 
descoperirea personalității şi operei Monseniorului. La 
întoarcerea acasă, am povestit cele trăite de noi membrilor 
asociației noastre de familii, care s-au arătat încântaţi de 
idee. Am început să căutăm îndată un artist care să realizeze 
un trofeu.

La început, tindeam către o creație modernă, plecând de 
la aspecte semnificative din viața lui, ştiind că Monseniorul 
era talentat la desen şi, într-o anume măsură, un artist 
creativ. Ni se păreau grăitoare câteva simboluri: copiii, 
cartea (Biblia) şi crucea, lucrând la un moment dat cot la 
cot cu artistul. Apoi, pentru că nu s-a materializat un obiect 
care să ne placă, am crezut că ar fi binevenită iniţierea unui 
concurs pentru a alege cea mai reprezentativă operă. Dar 
neavând nici timp, şi nici resursele necesare, ne-am oprit 
asupra acestui bust realizat după o fotografie - portret al lui 

Vladimir Ghika. Aşa am ajuns la trofeul de azi. Surprinzător 
a fost că l-am rugat pe unul dintre colegii  sculptori să facă 
bustul, ca mai apoi să aflăm că acelaşi artist, Liviu Rusu, 
realizase mai multe lucrări în Arhidieceza de Bucureşti. 

Ca tehnică artistică, trofeul a fost modelat mai întâi 
în lut, apoi turnat în ipsos şi, în cele din urmă, în bronz, 
într-o formă specială. După uscare, au fost tăiate marginile 
rămase, a fost şlefuit, patinat şi fixat. Cântăreşte 4,5 kg, 
are o înălțime de 22 cm, o lățime de 11 cm. Postamentul 
bustului este din marmură neagră. Bronzul este unul din 
cele mai interesante materiale, deoarece poate fi patinat sau 
uşor colorat, astfel încât să pună în evidenţă opera. Timpul 
poate influența bronzul în mod benefic, dându-i o patină şi 
mai interesantă.

Mica noastră strădanie este înainte de toate un semn de 
recunoştinţă faţă de cei care şi-au dăruit ani din viață pentru 
a scoate la lumină personalitatea profundă a Fericitului 
Vladimir.  Avem speranţa că ea poate aduce bucurie atât 
celor care au muncit, cât şi celor care muncesc în continuare 
pentru răspândirea faimei Fericitului în vederea declarării 
sale într-o zi ca sfânt.

Beti şi Cornel BĂRBUŢ
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Suflet tânăr

Responsabilitatea este un fapt pe care, vrând nevrând, 
vom fi nevoiți să ni-l asumăm într-o zi sau alta. Ca tineri 

animatori, avem o responsabilitate în plus. Pe lângă formarea 
propriei persoane, ne facem responsabili şi de formarea 
membrilor grupului pe care îl animăm. Trebuie să avem 
încredere în noi – avându-l pe Cristos alături, pentru a le 
inspira tinerilor din grup încredere; trebuie să-i respectăm, 
pentru a câştiga respectul, trebuie să le prezentăm lucrurile, 
adevărurile, principiile, fără a încerca, însă, să le impunem 
propriile noastre păreri.

La Oratoriul din Popeşti-Leordeni, a avut loc de vineri, 8 
noiembrie, până duminică, 10 noiembrie, Cursul de formare 
pentru animatorii parohiali din Arhidieceza Romano-
catolică de Bucureşti. În acest an, metoda cursului a fost una 
diferită, oferind fiecărui participant posibilitatea de a alege un 
plan pe care să-l aprofundeze pe parcursul celor 3 zile. A fost 
vorba de: planul liturgic, planul educațional-catehetic, planul 
cultural-recreativ şi planul caritabil. Pe parcursul întregului 
program, aceste patru planuri au avut câte un responsabil, 
care s-a străduit să le insufle tuturor participanților dorința 
să se implice trup şi suflet în propriile grupuri parohiale.

Pe lângă discuțiile în grupurile mici (pe planuri), tinerii 
au participat şi la discuții în grupul mare („masa rotundă”), 
când fiecare dintre cei 52 de participanți a avut posibilitatea 
să-şi expună punctul de vedere. Cu timiditate, dezinvolt, 
în tăcere, implicat, fiecare a răspuns cum a simțit mai bine 
invitației făcute de Pr. Daniel, la discuția despre influența pe 
care societatea o are în viața noastră, ca tineri creştini, despre 
formarea personalității „tânărului catolic” şi despre datoria 
sfântă pe care o avem de a-l „prezenta pe Dumnezeu” aşa 
cum putem noi, astăzi. Părerile au fost variate, susținute 
sau combătute, într-o atmosfera familiară, creştinească, de 
prietenie.

Pe lângă momentele de voie bună petrecute împreună, 
am avut şi ocazia frumoasă a dialogului cu Dumnezeu, 
prin participarea la Sfintele Liturghii, la sacramentul Sfintei 
Spovezi, la rugăciunea în comun făcută dimineața, seara, 
înainte şi după masă, şi prin momentul de Adorație în fața 
Preasfântului Sacrament, moment nelipsit de la cursurile de 
formare.

Duminică, cursul s-a încheiat, ca o încoronare, cu Sfânta 

Liturghie, celebrată de Pr. Daniel Bulai, de Pr. Marius Martin 
şi de Pr. Marian Blaj, în mijlocul comunității din Popeşti-
Leordeni. Întorşi acasă, cei prezenţi la Cursul de formare, vor 
avea ocazia să dezvolte şi să pună în aplicare ceva din ceea ce 
au descoperit şi au învățat.

Ajuns acasă, fiecare tânăr se face responsabil de modul 
în care alege să se folosească de ceea ce i s-a oferit la curs. 
Semințele s-au aruncat. Să vedem ce va creşte…

Roxana MARIN

Animatorii parohiali şi Cristos, 
adevăratul soare

Gândul meu pentru TINERI

Dragă prietene, căutător de Dumnezeu,

Într-un An Liturgic, întâlnim diferite semne în Bisericile 
noastre. Așa se face că în timpul Adventului, în Altar, într-
un loc vizibil, este prezentă coroana de Advent. Lumânările 
simbolizează cele patru săptămâni ale Adventului și 
sunt aprinse treptat, în fiecare duminică. Când toate cele 
patru lumânări sunt aprinse, înseamnă că sărbătoarea 
Crăciunului este aproape. Adventul este timpul de pregătire 
pentru venirea lui Cristos. Este un timp de purificare 
interioară, un timp în care suntem chemați să facem ordine 
în viața noastră spirituală, un timp în care să recunoaștem 
primatul lui Dumnezeu în viața noastră. Adventul deschide 
și un nou An Bisericesc sau An Liturgic, care face apel la o 
reînnoire a vieţii noastre, conform planului lui Dumnezeu.

Adventul redeschide, pentru fiecare în parte, drumul 
de credință. Nu am reuşit să trăim până acum în prezența 
lui Dumnezeu? Răbdare! Dumnezeu nu este o problemă, 
noi creăm problema! Vrem să-i aducem cinstea cuvenită 
lui Dumnezeu, vrem să-i ieşim în întâmpinare cu un 
suflet pregătit, vrem să respectăm ce ne învață Biserica, 
dar nu reuşim întotdeauna? Răbdare! Dumnezeu este 
cel care are mai întâi inițiativa, El este cel care ne vine în 
întâmpinare, El este cel care ne-a iubit până la moartea pe 
Cruce. Vrem să fim sfinți într-o clipă? Răbdare! În fiecare 
an, reparcurgem şi retrăim momentele centrale din istoria 
mântuirii noastre, pentru a ne umple de harul pe care 
Dumnezeu îl revarsă asupra noastră prin Isus Cristos şi 
pentru a învăța mereu să trăim mai bine angajamentele 
noastre creştine.

Pr. Daniel BULAI
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Oaspetele mult aşteptat

Micul Prinț

Mărturii de la curs

Într-o zi, un copil a aflat că Isus dorea să vină să-l 
viziteze. „Tocmai la mine!”, îşi spuse băiețelul mirat şi 

plecă repede în camera lui.
Ştiind că vine Isus, copilul privea lucrurile cu alți ochi: 
„Ce dezordine! Nu-mi vine să cred! Nu pot să primesc 

pe cineva în vizită în haosul ăsta din camera 
mea. E de nedescris!”, se plângea el şi imediat 
a deschis ferestrele care dădeau spre spațiul 
de joacă. 

„Hei, băieți!”, strigă el. „Să mă ajute 
şi pe mine cineva să-mi fac ordine. 
Grăbiți-vă!”.

Imediat s-a apucat de treabă. Şi-a 
strâns jucăriile de prin toate colțurile 
în care fuseseră abandonate, şi-a 
aranjat cărțile şi caietele pe masa 
de lucru; până şi patul şi l-a pus în 
ordine, aşa cum nu se întâmpla aproape 
niciodată. Apoi, a luat mătura şi, 
plin de energie, a început să măture 
camera. Prin norul de praf ce se ridicase, 
a văzut că cineva venise să-i dea o mână de ajutor. În 
doi, totul era mai uşor, aşa că putu să curețe şi colțurile 
cele mai îndepărtate şi ascunse, de multe ori uitate atunci 
când se curăța camera.

„Nu vom termina la timp”, spunea îngrijorat băiețelul.
„Ba vom termina”, spunea cu calm ajutorul de nădejde 

al eroului nostru.
Şi, câteva ore bune, au continuat să muncească, umăr la 

umăr. În sfârşit, camera era ca nouă, strălucea şi mirosea 
a aer curat. Chiar şi mama a fost surprinsă de rezultatul 
muncii băiatului ei. 

După faptă, şi răsplată, aşa că cei doi au mers în 
bucătărie să-şi ia gustarea de după-amiază.

„Acum, Isus poate să vină! Cine ştie pe 
unde-o fi!?”, spuse copilul.

„Dar eu sunt deja aici!”, spuse celălalt şi 
se aşeză liniştit la masă. „Hai, aşază-te şi 
tu, să mâncăm ! Mi-e aşa o foame!”.

Copile drag, Isus nu ne lasă niciodată 
singuri atunci când trebuie „să facem 
curat” în inima noastră. Este cu noi, este 
de partea noastră, umăr la umăr! Ne 
încurajează prin cuvântul său, ne ajută 
şi acţionează în noi cu harul său, dacă-i 
cerem ajutorul. 

Suntem acum în timpul Adventului, 
când şi noi îl aşteptăm şi ne pregătim să-l 

primim pe Isus. Sacramentul Spovezii, care este un 
dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu, poate să ne ajute să 
facem curat. Dar trebuie să pornească de la noi dorinţa 
de a face ordine „în casa noastră”, în inima noastră. Iar 
dacă reuşim, va fi o adevărată sărbătoare; dacă reuşim să 
eliminăm dezordinea din viața şi din inimile noastre, la 
final, vom putea să ne bucurăm de venirea lui şi să stăm 
la aceeaşi masă cu Isus!

Cristina ȘOICAN

„Suntem tineri catolici. Ne diferențiem de ceilalți, 
ceva ne uneşte - credința. Nu trebuie să ne fie frică să o 
arătăm. Dumnezeu are câte un plan pentru fiecare. Să nu 
ne temem de el. Eu am fost norocoasă să particip la acest 
curs. Am intrat într-un grup unde am găsit persoane 
venite din diferite parohii. Toți aveam acelaşi scop. Încă îl 
avem! E minunat! Vrem să devenim adevărați animatori 
pentru parohiile noastre. Am avut exemple bune de 
urmat. Şi noi trebuie să fim la fel pentru ceilalți.” (Diana, 
Parohia Cioplea)

„Am venit la acest curs pentru a cunoaşte oameni noi, 
pentru a învăța cum să fiu un animator adevărat şi, nu 
în ultimul rând, să mă distrez. De când am venit, am 
fost primită cu multe zâmbete şi mi-am făcut prieteni. 
Jocurile au fost foarte distractive. În final, plec cu multe 
amintiri frumoase şi cu siguranța că voi participa şi la 
anul.” (Maria, Parohia Sf. Elena)

„Cu o mare bucurie în suflet, pot spune că plec spre 
casă cu inima încărcată. Zic   „încărcată”, pentru că  au 
fost trei zile de rugăciune, de multă voie bună, urmată 
de foarte multă muncă în echipă. A fost o experiență de 
neuitat, pe care sper să o repet.”(Leo, Parohia Oituz)
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Anunțuri

Calendarul Ecumenic  în care sunt prezentați sfinții şi 
sărbătorile din fiecare lună pentru confesiunea Romano-
Catolică şi cea Ortodoxă. 

Calndarul clasic de perete, cu toate zilele anului pe o 
singură pagină.

Calendarul „de birou”, în format mic, uşor de aşezat 
şi pe raft, ce poate fi consultat cu uşurință pentru a afla 
sfinții zilei.

Calendarul „Liturgic”, în format de buzunar, cu sfinții, 
dar şi cu indicațiile liturgice, cum ar fi trimiterile la textele 
din Sfânta Scriptură care se citesc la Sfintele Liturghii din 
fiecare zi.

Calendarul „de portofel”, tipărit pe spatele unei 
iconițe, astfel că poate intra uşor în compartimentele din 
portofele, asigurând atât devoțiunea, cât şi informarea.

Puteți procura aceste calendare vizitând librăria Sf. 
Iosif, de pe str. G-ral Berthelot, 19 din Bucureşti (lângă 
Catedrală) sau puteți comanda şi primi prin poştă 
calendarele dorite; pentru aceasta puteți folosi adresa de 
e-mail: libraria@arcb.ro.

Pentru informații puteți apela numărul de telefon al 
Librăriei Sf. Iosif: 021 2015457

Revista Actualitatea creştină este periodicul Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucureşti, în cuprinsul căruia 

pot fi găsite reportaje, interviuri, recenzii, documente, 
noutăţi din Biserica locală şi din Biserica universală. 
Totodată, revista Actualitatea creştină este un instrument 
pastoral al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti 
şi o oglindă a evenimentelor din Arhidieceză şi din lume. 

Dorim ca revista să pătrundă cât mai mult în viaţa 
comunităţilor şi a familiilor, ajutându-le să menţină vie 
identitatea lor de credinţă şi angajarea în viaţa Bisericii şi 
în sfera socială.

Deşi costurile de producţie şi de expediţie sunt mai mari 
decât preţul de vânzare al revistei, datorită contribuției 
benevole a colaboratorilor, se reuşeşte totuşi menţinerea 
unui preţ accesibil şi astfel, revista poate să ajungă la cât 
mai mulţi cititori. 

Preţul pentru anul 2014 rămâne acelaşi, adică:

- un exemplar, 3 lei;
- un abonament individual pe un an (12 numere, 

supliment de Crăciun şi taxe de expediţie), 43 lei;
- abonament colectiv (minim 10 exemplare), 37 lei.

CHRISTUS NATUS EST este concertul de colinde pe 
care îl organizează de 15 ani, Centrul Diecezan pentru 

Pastorația Tineretului, cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.

Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, anul acesta concertul se va 
desfăşura sâmbătă, 21 decembrie, la biserica Sfânta Tereza 
a Pruncului Isus, din Bucureşti, între orele 14.30 -16.30.

Sunt invitate să participe coruri de tineret din parohiile 
Arhidiecezei noastre.

În speranţa că vom putea oferi şi în acest an, puţină 
căldură Pruncului născut pe paie în ieslea Betleemului, vă 
aşteptăm şi vă dorim mult succes în pregătirea concertului.

Detalii despre concert se pot obține de pe site-ul:
- www.tic.ro

CONCERT DE COLINDE

CALENDARE 2014

ABONAMENTE ACTUALITATEA CREŞTINĂ - 2014






