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Dragi tineri, 
mă adresez vouă în acest număr al revistei 

Arhidiecezei noastre, cu invitația de a participa la 
cea de-a XIII-a ediție a Întâlnirii Naționale a Tineretului 
Catolic (INTC), care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioa-
da 22-26 iulie a.c.

Capitală Europeană a Tineretului, în 2015, orașul Cluj-
Napoca va *, pentru câteva zile, și capitala tineretului ca-
tolic din România. Tineri din toate diecezele și eparhiile 
romano-catolice și greco-catolice din țara noastră, inclusiv 
din Arhidieceza noastră, vor avea ocazia să se întâlnească și 
să se cunoască, să participe la activități de formare umană 
și spirituală, să-și manifeste entuziasmul prin momente cul-
turale și artistice, toate acestea în spiritul Zilelor Mondiale 
ale Tineretului (ZMT), reuniți toți în jurul lui Isus Cristos. 

Tema propusă pentru întâlnirea din acest an – „Fericiți 
cei curați la inimă pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu” 
(Mt 5,8) – este a șasea dintre fericirile din Evanghelia după 
Matei și reprezintă ultima etapă în drumul de pregătire pen-
tru Întâlnirea Mondială a Tinerilor din 2016, de la Cracovia, 
în Polonia. Invitația pe care Biserica o adresează tinerilor 
este aceea de a trăi cu demnitate și puritate diferitele aspec-
te și provocări ale vieții cotidiene, căutând să-l întâlnească 
pe Cristos „în orice loc și situație s-ar a+a, să reînnoiască 
întâlnirea lor personală cu Isus Cristos sau, cel puțin să ia 
hotărârea de a se lăsa întâlniți de el, de a-l căuta în *ecare zi 
fără încetare”, după cum spune Papa Francisc în Exortaţia 
apostolică Evangelii gaudium (nr. 3). Și, așa cum subliniază 
Suveranul Pontif, „nu există niciun motiv pentru care cine-
va să poată crede că această invitație nu i se adresează”.

Într-adevăr, în Mesajul său pentru Ziua Mondială a 
Tineretului din acest an, Papa Francisc se adresează tine-
rilor din lumea întreagă, cerându-le să *e „revoluționari” 
și să meargă „împotriva curentului” și în căutarea fericirii. 
Și să nu se gândească niciun moment că „nu este la modă” 
vocația la căsătorie, la formarea unei familii sau chemarea 
la preoție și la viața consacrată.  

„În cultura provizoriului, a relativului – spune Suveranul 
Pontif –, mulți predică faptul că important este să te bucuri 
de moment, că nu merită să te angajezi pentru toată viața, 
să faci alegeri de*nitive, pentru totdeauna, pentru că nu se 
știe ce rezervă ziua de mâine”. „Eu, în schimb – continuă 
Papa – vă cer să *ți revoluționari, vă cer să mergeți împotri-
va curentului... și să aveți curajul să *ți fericiți.”

„Cuvântul fericiți – explică Papa Francisc – apare de 
nouă ori în prima mare predică a lui Isus (Mt 5, 1-12).                  

Este ca un refren care ne amintește chemarea Domnului de 
a parcurge împreună cu el un drum care, în po*da tuturor 
provocărilor, este calea fericirii adevărate... Dumnezeu a 
depus în inima *ecărui bărbat și a *ecărei femei o dorință 
ireprimabilă de fericire”, iar omul numai în Cristos Domnul 
poate să-și găsească adevărata fericire, pentru că „numai El 
poate satisface așteptările de atâtea ori dezamăgite de false-
le promisiuni lumești”. 

În Mesajul său, Suveranul Pontif îi invită totodată pe 
tineri să citească Sfânta Scriptură: „Dacă încă nu aveți 
obișnuința aceasta, începeți de la Evanghelii. Citiți în *e-
care zi un text. Lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească 
inimilor voastre, să lumineze pașii voștri. Veți descoperi 
că Dumnezeu poate * văzut și pe chipul fraților, în special 
cei mai uitați: săracii, înfometații, însetații, străinii, bolna-
vii, cei închiși (cf. Mt 25,31-46)”. Pentru că rugăciunea este 
și rămâne un moment special de întâlnire cu Isus. Și îmi 
unesc glasul cu cel al Sfântului Părinte întrebându-vă: „Știți 
că puteți vorbi cu Isus... așa cum se vorbește cu un prie-
ten? Și nu un prieten oarecare, ci prietenul cel mai bun și 
de încredere”.

Vă îndemn, așadar, să vă rezervați în *ecare zi câteva mo-
mente pentru a sta de vorbă cu Isus, în orice situație v-ați 
a+a: punându-i întrebări și lăsându-i spaţiu pentru ca El să 
vă răspundă, mulțumindu-i și rugându-l să vă însoțească 
pe drumul vieții etc. Astfel, veți descoperi în El pe cel mai 
special și mai minunat prieten și veți trăi experiențe nebă-
nuite și de neuitat. Lăsându-vă îndrumați de Isus, veți ajun-
ge să îndepliniți menirea pentru care Dumnezeu v-a creat 
și nu veți de greș în alegerile voastre.

Apelaţi cu încredere și la s*nţii patroni propuși pentru 
Întâlnirea Tineretului de la Cluj-Napoca:  Fericitul Szilárd 
Bogdán;y, Fericitul János Sche<er, Fericitul Vladimir 
Ghika, Fericitul Anton Durcovici și Sfântul Papă Ioan Paul 
al II-lea. Și ei au fost tineri și au făcut alegeri de-a lungul 
vieţii. Încercaţi să-i cunoașteţi cât mai bine și să le urmaţi 
exemplul de trăire și de mărturisire a credinţei. 

Vă doresc ca în cadrul Întâlnirii de la Cluj-Napoca să 
faceţi experienţa adevăratei fericiri, izvorâte din comuni-
une, din împărtășirea credinţei, din întâlnirea cu Cristos.                    
Vă aștept la Cluj-Napoca!
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