
Luna iunie, lună închinată cinstirii Preas$ntei Inimi a 
lui Isus, este și luna în care majoritatea preoților își 
aniversează ziua hirotonirii, moment de re'ecție, de 

recunoștință, de mulțumire pentru darul primit. Aș vrea să 
mă adresez îndeosebi preoților în acest număr al revistei 
noastre, amintindu-le un cuvânt al Sfântului Ioan Maria 
Vianney, patronul preoților: Preoția este iubirea Inimii lui 
Isus, cuvinte care vorbesc despre identitatea preotului.

Preotul găsește mereu, și într-o manieră absolută, izvo-
rul identităţii sale în preoţia lui Cristos; suntem preoţi ai lui 
Cristos și ca atare nu este lumea cea care stabilește statutul 
nostru după necesităţile sau concepţiile ei de astăzi. Preotul 
este însemnat cu sigiliul preoţiei lui Cristos pentru a partici-
pa la misiunea Lui de Mântuitor. În virtutea acestei legături 
fundamentale, a acestui sigiliu (caracter) se deschide preo-
tului un câmp imens de slujire a su'etelor pentru mântu-
irea lor în Cristos și în Biserică, o slujire motivată doar de 
iubirea pentru su'ete. 

Sfântul Părinte Papa Francisc, într-o carte de-a sa, spu-
nea: „Preotul și funcţionarul religios sunt două $guri dife-
rite care exercită misiuni total opuse. Din păcate, se poate 
întâmpla ca un preot, încet-încet, să se transforme într-un 
funcţionar religios. În acest caz, preoţia încetează să mai $e 
o punte” (pontifex - făcător de poduri), încetează să mai $e 
o mijlocire, o intermediere între Dumnezeu și om. Nimeni 
nu alege să $e preot; este ales și chemat de Isus Cristos; de 
aceea identitatea preoţească se menţine și se alimentează 
numai din întâlnirea cu Cristos. A-l căuta pe Domnul, a te 
lăsa găsit de El, a-l întâlni – toate acestea trebuie să marche-
ze viaţa preotului.

Întâlnirea cu Isus ne călăuzește spre umilinţă, așa cum ne 
relatează Luca în episodul pescuirii minunate: „Pentru că îl 
cuprinsese teama pe el și pe toţi care erau cu el pentru pes-
cuirea pe care au făcut-o” (Lc 4,9), Petru îi spune lui Isus: 
„Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcă-
tos” (Lc 4,8)... Iată deci cum chemarea lui Cristos presupune și 
un drum de convertire și de pocăinţă, așa cum poate însem-
na și un refuz, ca în cazul tânărului care respinge chemarea 
și pleacă trist „pentru că avea multe bogăţii” (cf. Mt 19-22).

Mântuitorul ne recomandă să $m mereu atenţi, să ve-
ghem în perspectiva întâlnirii cu El, pentru că există riscul ca 
El să treacă pe lângă noi și noi să nu-l recunoaștem. Ucenicii 
care mergeau spre Emaus L-au recunoscut la frângerea pâinii 
(gest pe care Cristos l-a făcut la Ultima Cină).

Euharistia este într-adevăr centrul vieţii spirituale și 
pastorale a preotului, al preoţiei sale, care este preoţia lui 
Cristos. Celebrând Euharistia in persona Christi, preotul nu 
uită că este Cristos cel care se oferă pe sine lui Dumnezeu 
Tatăl prin mâinile lui. Preotul, celebrând zilnic Sfânta 
Liturghie, intră în miezul, în inima acestui mister. De aceea, 
Euharistia nu poate să nu $e momentul cel mai important 
al zilei.

Vreau doar să amintesc aici un cuvânt al Sfântului Papă 
Ioan Paul al II-lea despre Sfântul Ioan Maria Vianney și 
Euharistie:

„Liturghia era pentru Ioan Maria Vianney cea mai mare 
bucurie și mângâiere pentru viaţa lui de preot. În ciuda 
numărului mare de penitenţi care-l așteptau, el se ruga 
în tăcere mai bine de un sfert de oră înainte de Liturghie. 
Celebra cu multă pietate, cu momente de profundă adorare 
la Prefacere și în momentul împărtășaniei. Parohul de Ars 
obișnuia să spună: Cauza delăsării preotului se datorează 
faptului că nu este atent la Liturghie” (Scrisoarea de Joia 
Sfântă adresată preoților în 1986, n. 8). Și conclude Ioan 
Paul al II-lea: Liturghia trebuie să favorizeze și să facă să 
strălucească sensul sacrului. Trebuie să $e însoţită de mo-



Cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor Sociale, ce-
lebrată în acest an de Biserica Catolică duminică, 17 
mai, Conferința Episcopilor Catolici din România 

(CER) a lansat site-ul și logo-ul o$cial. Realizate de Comisia 
pentru comunicații sociale a CER, sub coordonarea Pr. 
Francisc Ungureanu, site-ul și logo-ul au fost prezentate epi-
scopilor catolici din România în cadrul sesiunii de primăvară, 
din 6-8 mai a.c., și aprobate de înalții prelați.

Logo-ul  CER vorbește despre identita-
tea și misiunea Conferinței Episcopilor 
din România într-un mod creativ și 
dinamic. Culorile folosite – auriu și 

maro – arată caracterul divino-uman al 
Bisericii.

Cele două siluete episcopale stilizate, cu o mitră latină 
(stânga) și o mitră orientală (dreapta) fac referinţă la caracte-
rul biritual al CER. Siluetele își întind braţele una spre cealaltă 
și implicit spre crucea așezată în mijloc, ca temelie a credinţei 
și punct de referinţă a unităţii episcopilor CER. Unitatea epi-
scopilor se construiește în jurul iubirii – faţă de credincioșii 
încredinţaţi grijii lor și faţă de Dumnezeu –, iar inima care se 
formează între cele două brațe vorbește despre un spațiu al 
armoniei, al înțelegerii, al încrederii și al respectului.

Totodată, cele două siluete de episcopi se deschid spre ex-
terior, exprimând astfel deschiderea Bisericii Catolice spre 
relațiile cu celelalte Biserici și Culte. Modul în care sunt stili-
zate siluetele de episcopi sugerează ideea de mișcare, de dina-
mism, făcând referire la faptul că Biserica este mereu vie și în 
acțiune. Totul este încorporat în forma unui cerc, care exprimă 
colegialitatea episcopală și totodată unitatea Bisericii locale.

Site-ul CER, www.bisericacatolica.ro este nu doar o pre-
zentare a Conferinței episcopilor din România, dar totodată o 
oglindă a Bisericii Catolice în România utilă pentru societate 
și mass-media.

Împărțit în patru mari Secțiuni – Conferința episcopilor, 
Biserica Catolică în România, Episcopi, Nunțiatura Apostolică 
– site-ul dorește să ofere informație imediată și ușor de acce-
sat, mai ales pentru cei care nu cunosc Biserica Catolică.

Prima Secțiune – Conferința Episcopilor – prezintă iden-
titatea, misiunea și istoricul conferinței episcopale; structu-
ra organizatorică a conferinței din România; documentele 
emanate de conferință; și o listă a instituțiilor a$liate CER. 
Secțiunea a doua – Biserica Catolică în România – prezintă 
cele două mari Biserici din țara noastră – latină și orientală –, 
precum și alte comunități catolice existente pe teritoriul țării 
noastre (de ex. Ordinariatul armean, comunitatea maronită 
etc), dar și o subsecțiune dedicată celor care au trăit/activat pe 
teritoriul țării noastre și care au fost ridicaţi la cinstea altarelor 
ori ale căror cauze de beati$care/canonizare sunt în curs.

Secţiunea a treia oferă acces imediat la informaţii des-
pre  episcopii romano-catolici și greco-catolici membri ai 
CER, iar Secţiunea a patra este dedicată Nunţiaturii Apostolice 
în România și reprezentantului Sf. Scaun în ţara noastră.

Pe prima pagină a site-ului se oferă acces imediat la Agenda 
CER, cu următoarele evenimente la care CER este organiza-
toare sau participantă, precum și ultimele știri din Biserica 
Romano-Catolică (sursa catholica.ro); din Biserica Greco-
Catolică (sursa catholica.ro); de la Vatican – în limba română 
(sursa catholica.ro) și în engleză (sursa News.va); din Europa 
(sursa CCEE).

Site-ul și logo-ul Conferinței Episcopilor Catolici din 
România au fost realizate cu sprijinul Signis România, 
Catholica.ro și Mediagrandesign S.R.L.

Pr. Eduard Mihai COȘA
Secretar general

mente de adorare și glori$care a lui Dumnezeu. Euharistia 
este izvorul și culmea întregii vieţi creștine. (cf. op. Cit.)

Preotul este iubirea Inimii lui Isus și de aceea este dăruit 
total slujirii a ceea ce iubirea lui Isus vrea pentru noi: cerul, 
fericirea – fericirea veșnică. Dumnezeu vrea fericirea noas-
tră și l-a vrut pe preot ca slujitor al acestei fericiri. Probabil 
cunoașteți acea istorioară conform căreia Ioan Vianney mer-
gând spre parohia încredinţată de episcop, din cauza ceţii nu 
găsea drumul spre Ars. A întâlnit un băieţel care își păzea 
turma și care i-a arătat drumul spre Ars. Viitorul paroh i-a 

spus: „Micul meu prieten, tu mi-ai arătat drumul spre Ars, 
eu îţi voi arăta drumul spre cer” (F. Trochu, Le curé d’Ars,               
p. 129).

Acesta este scopul slujirii preoţești: de a călăuzi pe om 
spre cer, spre fericirea veșnică. Biserica nu are altă meni-
re pe acest pământ decât aceea de a-i aduna pe oamenii          
„pe care păcatul i-a risipit” în unitatea familiei sale.

PS Cornel DAMIAN
Episcop auxiliar


