
  

 

C o m u n i t a t e a  r o m â n e a s c ă  g r e c o - c a t o l i c ă  “ S F .  N I C O L A E ”  
L a  c o m u n i t à  r o m e n a  g r e c o - c a t t o l i c a  “ S .  N I C O L A ”  

P A D O V A ,  o c t o m b r i e  /  o t t o b r e  2 0 1 2   
( n r .  6 ,  a n  I I )   

_________________________________________________________________________________ 

Scrisoarea apostolică  
PORTA FIDEI 

a Sf. Părinte Papa Benedict al XVI-lea,  
dată în formă de motu proprio, 

cu care se convocă Anul Credinţei 
 

1. "Poarta credinţei" (cf. Fap 14,27) care introduce la viaţa de 
comuniune cu Dumnezeu şi permite intrarea în Biserica Sa este 
mereu deschisă pentru noi. Este posibil să trecem acel prag atunci 
când Cuvântul lui Dumnezeu este vestit şi 
inima se lasă plăsmuită de harul care transfor-
mă. A trece prin acea poartă comportă porni-
rea pe un drum care durează toată viaţa. El 
începe cu Botezul (cf. Rom 6,4), prin care pu-
tem să îl chemăm pe Dumnezeu cu numele 
de Tată, şi se încheie cu trecerea prin moarte 
la viaţa veşnică, rod al învierii Domnului Isus 
care, cu darul Duhului Sfânt, a voit să implice 
în însăşi gloria Sa pe cei care cred în El (cf. In 
17,22). A mărturisi credinţa în Treime – Tată, 
Fiu şi Duh Sfânt – echivalează cu a crede într-
un singur Dumnezeu care este iubire (cf. 1In 
4,8): Tatăl care la plinirea timpului l-a trimis pe Fiul Său pentru 
mântuirea noastră; Isus Cristos care în misterul morţii şi învierii 
Sale a răscumpărat lumea; Duhul Sfânt care conduce Biserica de-a 
lungul secolelor în aşteptarea întoarcerii glorioase a Domnului.  

2. Încă de la începutul slujirii mele ca Succesor al lui Petru, am 
amintit exigenţa de a redescoperi drumul credinţei pentru a pune 
în lumină cu tot mai mare claritate bucuria şi entuziasmul reînnoit 
al întâlnirii cu Cristos. În omilia de la Sfânta Liturghie pentru înce-
putul pontificatului meu, spuneam: "Biserica în ansamblul ei şi 
Păstorii din ea, asemenea lui Cristos, trebuie să pornească la drum 
pentru a-i conduce pe oameni afară din deşert, spre locul vieţii, 
spre prietenia cu Fiul lui Dumnezeu, spre Cel care ne dăruieşte 
viaţa, viaţa din plin". Se întâmplă de acum des ca creştinii să se 
preocupe mai mult pentru consecinţele sociale, culturale şi politice 
ale angajării lor, continuând să privească credinţa drept un funda-
ment evident al trăirii comune. De fapt, acest fundament nu nu-
mai că nu mai este aşa, ci adesea este chiar negat. În timp ce în 
trecut era posibil să se recunoască un ţesut cultural unitar, în gene-
ral primit în referinţa sa la conţinuturile credinţei şi la valorile inspi-
rate de ea, astăzi nu mai pare să fie aşa în mari sectoare ale societă-
ţii, din cauza unei profunde crize a credinţei care a atins multe 
persoane.  

3. Nu putem accepta ca sarea să devină insipidă şi lumina să fie 
ţinută ascunsă (cf. Mt 5,13-16). Şi omul de astăzi poate să simtă 
din nou necesitatea de a merge asemenea femeii samaritene la 

fântână pentru a-l asculta pe Isus care invită la a crede în El şi la a 
lua din izvorul Său din care ţâşneşte apă vie (cf. In 4,14). Trebuie să 
regăsim gustul de a ne hrăni cu Cuvântul lui Dumnezeu, transmis 

de Biserică în mod fidel, şi cu Pâinea vieţii, 
oferite în sprijinul celor care sunt discipolii 
Săi (cf. In 6,51). Într-adevăr, învăţătura lui 
Isus răsună încă în zilele noastre cu aceeaşi 
forţă: "Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci 
pentru hrana care rămâne spre viaţa veşni-
că" (In 6,27). Întrebarea pusă de cei care îl 
ascultau este aceeaşi şi pentru noi astăzi: 
"Ce să facem ca să săvârşim faptele lui 
Dumnezeu?" (In 6,28). Cunoaştem răspun-
sul lui Isus: "Aceasta este lucrarea lui Dum-
nezeu ca să credeţi în cel pe care l-a trimis 
El" (In 6,29). Aşadar, a crede în Isus Cristos 

este calea pentru a putea ajunge în mod definitiv la mântuire.  
4. În lumina a toate acestea am decis să convoc un An al Credinţei. 

El va începe la 11 octombrie 2012, la aniversarea a cincizeci de ani 
de la deschiderea Conciliului Vatican II, şi se va termina în solemni-
tatea Domnului nostru Isus Cristos Regele Universului, la 24 no-
iembrie 2013. La data de 11 octombrie 2012 se vor împlini şi două-
zeci de ani de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice, text promul-
gat de predecesorul meu, Fericitul Papă In Paul al II-lea, cu scopul 
de a ilustra tuturor credincioşilor forţa şi frumuseţea credinţei. Acest 
document, rod autentic al Conciliului Vatican II, a fost mult dorit 
de Sinodul extraordinar al Episcopilor din anul 1985 ca instrument 
în slujba catehezei şi a fost realizat prin colaborarea întregului epis-
copat din Biserica Catolică. Şi tocmai Adunarea Generală a Sinodu-
lui Episcopilor a fost convocată de mine, în luna octombrie din 
anul 2012, pe tema Noua evanghelizare pentru transmiterea credinţei creşti-
ne. Aceea va fi o ocazie propice pentru a introduce întregul orga-
nism eclezial într-un timp de deosebită reflecţie şi redescoperire a 
credinţei. Nu este prima dată când Biserica este chemată să celebre-
ze un An al Credinţei. Veneratul meu predecesor Slujitorul lui Dum-
nezeu Paul al VI-lea a convocat unul similar în anul 1967, pentru a 
comemora martiriul Apostolilor Petru şi Paul, în al nouăsprezecelea 
centenar al mărturiei lor supreme. L-a gândit ca un moment solemn 
pentru ca în toată Biserica să fie "o autentică şi sinceră mărturisire a 
aceleiaşi credinţe"; în plus, a dorit ca aceasta să fie confirmată în 
manieră "individuală şi colectivă, liberă şi conştientă, interioară şi 

Ci scusiamo con i lettori italiani: vista l’abbondanza di 
pubblicazioni disponibili circa il motu proprio del Papa 
sull’anno della fede, abbiamo scelto di dedicare maggior 
spazio per la pubblicazione del testo integrale solamente 

in lingua romena, per coloro che altrimenti non vi 
potrebbero entrare in possesso per altri canali. 



2 

 

exterioară, umilă şi sinceră". Se gândea că în felul acesta Biserica 
întreagă putea să reia "conştiinţa exactă a credinţei sale, pentru a 
o reînsufleţi, pentru a o purifica, pentru a o confirma, pentru a o 
mărturisi". Marile tulburări care au avut loc în acel an au făcut şi 
mai evidentă necesitatea unei asemenea celebrări. Ea s-a încheiat 
cu Mărturisirea de credinţă a poporului lui Dumnezeu, pentru a atesta 
cât de mult conţinuturile esenţiale care de secole constituie patri-
moniul tuturor celor care cred au nevoie să fie confirmate, înţele-
se şi aprofundate în manieră mereu nouă, cu scopul de a da măr-
turie coerentă în condiţii istorice diferite de trecut.  

5. În unele aspecte, veneratul meu predecesor a văzut acest an 
ca o "consecinţă şi exigenţă postconciliară", fiind foarte conştient 
de dificultăţile grave ale timpului, mai ales cu privire la mărturisi-
rea credinţei adevărate şi la interpretarea sa corectă. Am conside-
rat că a iniţia Anul Credinţei, în coincidenţă cu aniversarea a cinci-
zeci de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, poate să fie o 
ocazie propice pentru a înţelege că textele lăsate ca moştenire de 
părinţii conciliari, conform cuvintelor Fericitului In Paul al II-lea, 
"nu îşi pierd valoarea lor şi nici vigoarea lor. Este necesar ca ele să fie 
citite în manieră corespunzătoare, să fie cunoscute şi asimilate ca 
texte calificate şi normative ale Magisteriului, în cadrul Tradiţiei 
Bisericii… Simt mai mult ca oricând obligaţia de a arăta Conciliul 
ca marele har de care Biserica a beneficiat în secolul al XX-lea: în el ne 
este oferită o busolă sigură pentru a ne orienta în drumul secolu-
lui care se deschide". Intenţionez şi eu să reafirm cu forţă ceea ce 
am afirmat cu privire la Conciliu la puţine luni după alegerea mea 
ca Succesor al lui Petru: "Dacă îl citim şi îl receptăm conduşi de o 
hermeneutică justă, el poate să fie şi să devină tot mai mult o 
mare forţă pentru mereu necesara reînnoire a Bisericii".  

6. Reînnoirea Bisericii trece şi prin mărturia oferită de viaţa 
celor care cred: cu însăşi existenţa lor în lume, creştinii sunt che-
maţi într-adevăr să facă să strălucească acel cuvânt al adevărului 
pe care Domnul Isus ni l-a lăsat. Tocmai Conciliul, în Constituţia 
dogmatică Lumen gentium, afirma: "În vreme ce Cristos, ‘sfânt, 
nevinovat şi fără pată’ (Evr 7,26), nu a cunoscut păcatul (cf. 2Cor 
5,21) şi a venit pentru a ispăşi doar păcatele poporului (cf. Evr 
2,17), Biserica, incluzând în sânul ei oameni păcătoşi, de aceea 
deopotrivă sfântă şi având mereu nevoie de purificare, înaintează 
în continuu pe drumul pocăinţei şi al reînnoirii. Biserica ‘îşi conti-
nuă peregrinarea între prigoana lumii şi mângâierile lui Dumne-
zeu’, vestind pătimirea şi moartea Domnului până când va veni 
(cf. 1Cor 11,26). Cu puterea Domnului Înviat, însă, ea este întări-
tă pentru a învinge, prin răbdare şi dragoste, suferinţele şi dificul-
tăţile sale interioare şi exterioare, şi pentru a revela lumii, în mod 
fidel, deşi sub umbre, misterul Domnului, până când, la sfârşit, el 
se va manifesta în plină lumină".  

Anul Credinţei, în această perspectivă, este o invitaţie la o auten-
tică şi reînnoită convertire la Domnul, unic Mântuitor al lumii. În 
misterul morţii şi învierii Sale, Dumnezeu a revelat pe deplin 
Iubirea care mântuieşte şi cheamă pe oameni la convertirea vieţii 
prin iertarea păcatelor (cf. Faptele Apostolilor 5,31). Pentru Apos-
tolul Paul, această iubire îl introduce pe om într-o viaţă nouă: 
"Aşadar, am fost înmormântaţi împreună cu El prin botez în 
moartea Lui pentru ca, după cum Cristos a înviat din morţi prin 
gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă" (Romani 
6,4). Graţie credinţei, această viaţă nouă plăsmuieşte întreaga 
existenţă umană pe noutatea radicală a învierii. În măsura dispo-
nibilităţii sale libere, gândurile şi afectele, mentalitatea şi compor-

tamentul omului sunt încet purificate şi transformate, într-un 
drum care nu este niciodată terminat pe deplin în această viaţă. 
"Credinţa care lucrează prin iubire" (Gal 5,6) devine un nou cri-
teriu de înţelegere şi de acţiune care schimbă toată viaţa omului 
(cf. Romani 12,2; Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17).  

7. "Caritas Christi urget nos" (2Cor 5,14): iubirea lui Cristos umple 
inimile noastre şi ne impulsionează să evanghelizăm. El, astăzi ca 
odinioară, ne trimite pe drumurile lumii pentru a proclama Evan-
ghelia Sa tuturor popoarelor de pe pământ (cf. Mt 28,19). Cu 
iubirea Sa, Isus Cristos atrage la sine pe oamenii din orice genera-
ţie: în orice timp El convoacă Biserica, încredinţându-i vestirea 
Evangheliei, cu un mandat care este mereu nou. Pentru aceasta şi 
astăzi este necesară o angajare eclezială mai convinsă în favoarea 
unei noi evanghelizări, pentru a redescoperi bucuria în credinţă şi 
a regăsi entuziasmul în comunicarea credinţei. Din redescoperi-
rea zilnică a iubirii Sale ia forţă şi vigoare angajarea misionară a 
credincioşilor, care nu poate dispărea niciodată. Într-adevăr, cre-
dinţa creşte atunci când este trăită ca experienţă a unei iubiri pri-
mite şi atunci când este comunicată ca experienţă de har şi de 
bucurie. Ea ne face rodnici pentru că lărgeşte inima în speranţă şi 
permite oferirea unei mărturii capabile să genereze: deschide 
inima şi mintea celor care ascultă ca să primească invitaţia Dom-
nului de a adera la cuvântul Său pentru a deveni discipolii Săi. Cei 
care cred, atestă Sfântul Augustin, "se întăresc crezând". Sfântul 
Episcop de Hippona avea motive întemeiate să se exprime în 
modul acesta. Aşa cum ştim, viaţa lui a fost o căutare continuă a 
frumuseţii credinţei, până când inima sa a găsit odihna în Dum-
nezeu. Numeroasele sale scrieri, în care sunt explicate importanţa 
credinţei şi adevărul credinţei, rămân până în zilele noastre un 
patrimoniu de o bogăţie inegalabilă şi permit încă atâtor persoane 
care sunt în căutarea lui Dumnezeu să găsească parcursul corect 
pentru a avea acces la "poarta credinţei". Aşadar numai crezând 
creşte şi se întăreşte credinţa; nu există altă posibilitate pentru a 
avea certitudinea cu privire la propria viaţă decât abandonarea, 
într-un crescendo continuu, în mâinile unei iubiri care este expe-
rimentată mereu mai mare, pentru că îşi are originea sa în Dum-
nezeu.  

8. Cu acest prilej fericit, intenţionez să îi invit pe confraţii Epis-
copi din toată lumea să se unească cu Succesorul lui Petru, în 
acest timp de har spiritual pe care Domnul ni-l oferă, pentru a 
aminti darul preţios al credinţei. Dorim să celebrăm acest An în 
manieră demnă şi rodnică. Va trebui să se intensifice reflecţia 
despre credinţă, pentru a-i ajuta pe toţi cei care cred în Cristos să 
facă mai conştientă şi să revigoreze adeziunea lor la Evanghelie, 
mai ales într-un moment de profundă schimbare cum este aceea 
pe care omenirea o trăieşte. Vom avea oportunitatea de a mărtu-
risi credinţa în Domnul Înviat în catedralele noastre şi în biserici-
le din toată lumea; în casele noastre şi în familiile noastre, pentru 
ca fiecare să simtă puternică exigenţa de a cunoaşte mai bine şi 
de a transmite generaţiilor viitoare credinţa dintotdeauna. Comu-
nităţile călugăreşti ca şi cele parohiale şi toate realităţile ecleziale 
vechi şi noi vor găsi, în acest An, modul de a face publică mărtu-
risirea Crezului.  

 
(numerele 9-15 vor continua în numărul următor) 

Dat la Roma, la "Sfântul Petru", 11 octombrie din anul 2011, al 
şaptelea al pontificatului meu. 

Benedictus pp. XVI  

FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău, 
Corectură în limba română: prof. Livia Blăjan;  
    Marlena Prigoreanu 
Următorul număr: luna decembrie. 

FOAIA PAROHIALĂ, editore, pr.Cristian Sabău, 
Traduzioni in lingua italiana: prof.Giuseppe Munarini,  

Prossimo numero: nei mese di dicembre. 

Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu 
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ABECEDARUL APOLOGETICII 
 
Ne ştim (apăra) credinţa? 
Cuvântul apologetică provine din grecescul apologia. O apologie 

reprezenta cazul pe care un avocat îl instrumenta în numele unui 
client. Apologetica înseamnă aşadar a clădi un caz pentru 
credinţa noastră – a învăţa cum să ne explicăm şi să ne apărăm 
credinţa. Există trei tipuri de apologetică: cea naturală, 
apologetica creştină şi apologetica catolică. Episcopul meu local, 
într-unul dintre articolele scrise de el în mod regulat din ziarul 
Diecezei, a spus odată: “Vine un timp în care noi, ca şi catolici, 
trebuie să fim capabili să apărăm şi să 
explicăm anumite învăţături ale credinţei 
noastre catolice… Credinţa noastră este 
bazată pe raţiune şi logică. Explicarea a 
ceea ce credem şi a motivului pentru 
care credem se numeşte apologetică.” 

Majoritatea oamenilor ar putea spune 
că aceste chestiuni de apologetică sunt 
pentru preoţi şi teologi sau pentru foştii 
pastori protestanţi, şi că nu au legătură 
cu ei. În declaraţia menţionată mai sus, Episcopul nu se adresa 
preoţilor, teologilor sau păstorilor foşti protestanţi, ci tuturor 
catolicilor. Spunea că noi, ca şi catolici, trebuie să fim capabili să 
apărăm şi să explicăm credinţa noastră catolică. Întrebarea pe 
care o adresez eu catolicilor este: “Dacă este nevoie, puteţi să vă 
apăraţi credinţa?” Dacă un baptist v-ar întreba care sunt 
fundamentele biblice pentru credinţa în existenţa purgatoriului, 
aţi putea să îi daţi un răspuns? Aţi putea să răspundeţi unui 
evanghelist care întreabă unde în Scriptură se spune ceva despre 
credinţa catolică în prezenţa reală a lui Isus în Euharistie? Îi 
puteţi explica unei persoane din Biserica lui Dumnezeu că a ne 
ruga Rozariul nu înseamnă că o adorăm pe Maria? 

Şi trecând dincolo de ceea ce a spus Episcopul, să ascultăm 
ce ne spune Scriptura: în Pt 3,15 autorul ne spune să fim “gata 
oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont de speranţa voastră”. 
Să fim gata oricând! În articolul său, Episcopul a reluat pur şi 
simplu ceea ce ne spune Dumnezeu prin intermediul autorului 
sacru al Scripturii: trebuie să fim pregătiţi să ne apărăm credinţa. 
Dumnezeu nu ne-ar spune să facem ceva ce am fi incapabili să 
facem. 

De ce este atât de important ca noi să ne putem apăra credin-
ţa? Pentru că aceasta conţine plenitudinea adevărului revelat al lui 
Dumnezeu – credinţa noastră şi numai a noastră. Putem găsi 
adevăr şi la alte confesiuni, dar nu în plenitudinea adevărului care 
se găseşte în credinţa catolică. Aşadar, trebuie să fim pregătiţi 
pentru a o explica şi a o apăra, pentru ca ceilalţi să poată ajunge 
să creadă în adevăr – în adevărul deplin. Citim în 1Tim 2,4: 
“[Dumnezeu] vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă 
la cunoaşterea adevărului”. Şi în In 8,32: “Veţi cunoaşte adevărul, 
iar adevărul vă va elibera”. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să 
cunoască adevărul şi omul are nevoie să cunoască adevărul 
pentru a fi liber. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie 
mântuiţi şi doreşte ca tu şi cu mine să participăm la acest proces. 
Care va fi răspunsul tău? 

Există oameni care raţional nu doresc să înveţe mai mult 
despre credinţă, şi care trec peste oportunităţi de a o apăra 
spunând lucruri de genul: “Eu nu sunt prea preocupat de 
doctrină; nu doresc decât să le arăt oamenilor iubirea lui Isus 
Cristos”. Ei bine, iubirea lui Isus Cristos reprezintă adevărul lui 
Isus Cristos! În In 18,37, Isus spune: “Eu pentru aceasta m-am 
născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie 
despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu”. 
Doctrinele şi dogmele nu sunt altceva decât adevărul dat nouă de 
către Isus Cristos. Ele sunt lămpaşe care luminează calea ce duce 

L’ABECEDARIO DELL’APOLOGETICA 
 
Siamo in grado di difendere la nostra fede? 
La parola  apologetica  deriva dal greco apologia. Un’apologia, 

ossia una difesa,  rappresenta la pratica che un avvocato tiene a 
nome di un cliente. Apologetica significa così costruire un caso 
per la nostra fede –imparare come spiegare  e difendere  la 
nostra fede. Esistono tre tipi di apologia: quella naturale, 
l’apologetica cristiana e l’apologetica cattolica. Il mio vescovo in 
uno degli articoli da lui scritti periodicamente nel giornale 
diocesano, una volta disse: “ Verrà un tempo in cui noi come 

cattolici, dovremo essere in grado di difendere 
di spiegare alcuni insegnamenti della nostra fede 
cattolica… La nostra fede si basa sulla ragione e 
la logica: La spiegazione di ciò in cui crediamo e 
del motivo per cui crediamo si chiama 
apologetica.”  
La maggior parte degli uomini potrebbe dire 
che siffatte questioni di apologetica sono 
proprie dei sacerdoti e dei teologi e per gli ex-
pastori protestanti,  e che non hanno niente da 

fare con loro. Nella dichiarazione su riportata, il Vescovo non si 
rivolgeva ai sacerdoti, ai teologi ed agli ex-pastori protestanti, 
bensì a tutti i cattolici. Diceva che noi come cattolici dobbiamo 
essere in grado di difendere  la nostra fede cattolica. La domanda 
che rivolgo ai cattolici è: “Se si sarebbe bisogno, sareste in grado 
di difendere la vostra fede?” Se un battista vi chiedesse quali 
fossero mai i fondamenti biblici dell’esistenza del Purgatorio, 
potreste rispondergli?  Potreste rispondere ad un evangelico che 
vi chiedesse dove nella Sacra Scrittura si dica qualcosa sulla fede 
cattolica nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia? Potreste 
spiegare ad una persona della Chiesa che pregare il Santo Rosario 
non significa che noi adoriamo Maria?  

E prescindendo da quello che aveva detto il Vescovo, 
ascoltiamo quello che ci dice la  Sacra Scrittura. In 1 Pt 3,15, 
l’autore ci ammonisce di “essere pronti sempre a dare la risposta 
a chiunque vi chieda del motivo della vostra speranza.” Essere 
pronti sempre! Nel suo articolo il vescovo ha ripreso 
semplicemente quello che ci dice Dio per mezzo dell’autore 
sacro: dobbiamo essere preparati  a difendere la fede. Dio non ci 
direbbe di fare qualcosa che non fossimo in grado di fare.  

Perché è così importante che noi possiamo difendere la 
nostra fede? Perché questa contiene la pienezza  della  verità 
rivelata da Dio - la nostra fede e solamente la nostra. Possiamo 
trovare la verità anche in altre confessioni, ma non nella pienezza 
della verità che si trova nella fede cattolica. Dobbiamo, così 
essere preparati per spiegarla e difenderla, perché anche gli altri 
possano giungere a credere nella verità - nella verità piena. 
Leggiamo in 1Tim 2,4 ”[Dio] vuole  che tutti gli uomini siano 
salvi e giungano a conoscere la verità". E in Gv 8, 32: 
“Conoscerete la verità e la verità vi liberà”. Dio desidera che tutti 
gli uomini conoscano la verità e l’uomo ha bisogno di conoscere 
la verità per essere libero. Dio desidera che tu ed io con te 
possiamo partecipare a questo processo. Dio desidera che tutti 
gli uomini siano salvati e desidera che tu ed io partecipiamo a 
questo processo. Quale sarà la tua risposta?   

Esistono uomini che razionalmente, non desiderano 
imparare di più sulla fede, e che passano sopra le opportunità di 
difenderla, dicendo cose di questo genere: “Non sono troppo 
preoccupato  della dottrina, desidero solamente mostrare agli 
uomini l’amore di Cristo”. Ma la dottrina di Cristo rappresenta la 
verità di Gesù Cristo! In Gv 18,37, Gesù ci dice: “Per questo 
sono nato e per questo sono venuto al mondo, per dare 
testimonianza alla verità: chiunque è dalla verità ascolta la Mia 
voce.” Le dottrine ed i dogmi altro non sono che la verità a noi 
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către Cristos. Când ne gândim la toată pasajele din Biblie care 
vorbesc despre adevăr, devine clar că, dacă doreşti să le 
împărtăşeşti celorlalţi iubirea lui Cristos, trebuie să le împărtăşeşti 
adevărul lui Isus Cristos. 

Trebuie să înţelegem că adevărul nu este un concept pe care 
orice individ poate să îl plieze în funcţie de propriul capriciu, 
Adevărul este o persoană. Isus Cristos este Adevărul. Şi Isus 
Cristos este acelaşi ieri, azi şi întotdeauna. Plinătatea adevărului 
revelat prin Isus Cristos se află în credinţa catolică. Dacă îi iubim 
cu adevărat pe fraţii noştri necatolici, nu ne dorim ca ei să deţină 
adevărul – întregul adevăr – care să îi elibereze? Şi cum ar putea 
cunoaşte acest adevăr dacă noi nu suntem dispuşi să împărtăşim 
credinţa noastră cu ei sau nu suntem dispuşi să le-o explicăm? Vă 
veţi ridica şi veţi apăra credinţa sau vă veţi ascunde tăcuţi într-un 
colţ atunci când aceasta este pusă la îndoială? Vă veţi comporta 
ca membri ai Bisericii Luptătoare sau ca membri ai Bisericii 
Laşilor? 

Mărturisirea publică a credinţei înseamnă să îi batem pe 
oameni la cap cu catolicismul pentru a-i converti? În niciun caz. 
Să ne întoarcem la 1Petru 3,15: “sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în 
inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere cont 
de speranţa voastră”. Nu ni se spune să stăm la colţul străzii 
predicând vestea bună (chiar dacă nu este nimic rău nici în 
aceasta). Nu ni se spune nici să ne îndepărtăm toţi prietenii şi 
colegii de serviciu băgându-le pe gât catolicismul; ni se spune, 
pur şi simplu, să fim pregătiţi când vine cineva la noi. Nu trebuie 
să mergem să căutăm oameni pentru a-i converti la catolicism. 
Tot ceea ce trebuie este să facem cunoscut faptul că suntem 
catolici şi vor veni şi vor încerca ei să ne convertească. Cu cât ne 
vom trăi şi ne vom practica mai mult credinţa, cu atât 
Dumnezeu ne va da mai multe ocazii să o apărăm. 

Aşadar, ce trebuie să faceţi pentru a fi pregătiţi să vă apăraţi 
credinţa astfel încât să deveniţi apologeţi catolici? Singurul lucru 
pe care trebuie să îl faceţi este să învăţaţi puţin mai mult despre 
credinţa noastră în fiecare zi. Atât. Câştigaţi zilnic o mai mare 
înţelegere a credinţei noastre. Observaţi că nu am spus că trebuie 
să aveţi o înţelegere completă a credinţei noastre. Credinţa catolică 
este mai adâncă decât oceanele şi nimeni, de-a lungul vieţii sale, 
nu va reuşi să ajungă până în străfundurile ei. De asemenea, nu 
am spus că trebuie să aveţi un masterat în teologie, un doctorat 
sau orice titlu de această natură. Nu aveţi nevoie decât de dorinţa 
de a învăţa mai multe despre credinţă şi apoi să acţionaţi în 
conformitate cu această dorinţă. 

Rugaţi-vă. Citiţi Scriptura. Citiţi cărţi despre sau scrise de 
către sfinţi. Citiţi Catehismul, chiar dacă puţin câte o dată – în 
special dacă puţin câte o dată-, pentru că se va lipi de voi dacă îl 
luaţi în doze mici şi dacă meditaţi la ceea ce citiţi. Faceţi rost de 
cărţi de apologetică. Abonaţi-vă la reviste catolice care sunt loiale 
Papei şi Magisteriului. Pentru a deveni apologeţi catolici trebuie 
pur şi simplu să aveţi dorinţa de a învăţa mai multe despre cre-
dinţa noastră şi să aveţi voinţa de a acţiona conform acestei do-
rinţe. Şi în timp ce faceţi acest lucru, Dumnezeu vă va pune în 
situaţii în care veţi avea ocazia să împărtăşiţi credinţa, să o expli-
caţi şi să o apăraţi. 

7 reguli ale implicării 
Iată câteva puncte importante pe care trebuie să vi le amintiţi 

când vă angajaţi în explicarea sau apărarea credinţei noastre: 
1. Rugaţi-vă. Rugaţi-vă înainte, în timpul şi după ce vă angaja-

ţi cu cineva într-o conversaţie despre credinţa catolică. Nici eu şi 
nici tu nu putem converti pe cineva; Duhul Sfânt este cel care 
schimbă inimile şi minţile oamenilor. 

2. Amintiţi-vă de Luca 5,10: “Nu te teme, de acum înainte vei 
fi pescar de oameni”. Isus i-a spus aceasta lui Simon Petru, dar 
mesajul ni se adresează şi nouă. Veţi face greşeli? Veţi întâmpina 
dificultăţi? Bineînţeles. Şi cu Petru s-a întâmplat la fel. Totuşi, 

data da Cristo. Esse sono lampade che illuminano la via che 
conduce a Cristo. Quando pensiamo a tutti i passi biblici che 
parlano della verità, appare chiaro che, se desideri partecipare agli 
altri l’amore di Cristo, devi condividere la verità di Gesù Cristo.   

Dobbiamo comprendere che la verità non è un concetto che 
ogni persona può modellare secondo il proprio capriccio. La verità è 
una persona. Gesù Cristo è la verità.  E Gesù è lo stesso di ieri, di 
oggi e di sempre. La pienezza della verità rivelata attraverso Gesù 
Cristo si trova nella fede cattolica. Se amiamo veramente i nostri 
fratelli non-cattolici, non desideriamo forse che essi detengano la 
verità -l’intera verità- che li possa rendere liberi?  E come potrebbero 
conoscere questa verità se noi non siamo disposti a condividere la 
nostra fede e a spiegarla loro? Vi alzerete e difenderete la vostra fede 
o vi nasconderete silenti in un angolo, quando questa è minacciata 
dal dubbio? Vi comporterete come membri della Chiesa Militante o 
come membri della Chiesa dei Vili?  

La professione pubblica della fede significa forse che dovremmo 
ossessionare le persone parlando loro del Cattolicesimo al fine di 
convertirli? Certamente no! Ritorniamo al versetto di 1Pt 3,15: 
“Santificate Cristo Signore nei vostri cuori, pronti sempre di 
rispondere a chi vi chieda ragione della vostra speranza”. Non ci si 
dice di restare agli ’angolo della strada  per predicare la Buona 
Novella (pur non essendoci niente di cattivo in tutto ciò). Non si 
dice a noi di rivolgerci a tutti gli amici e colleghi di lavoro, 
inculcando con la forza il cattolicesimo. Ci viene detto 
semplicemente di essere preparati quando qualcuno verrà da noi. 
Non dobbiamo andare a cercare gli uomini per convertirli al 
cattolicesimo. Tutto quello che dobbiamo fare è di rendere palese il 
fatto che siamo cattolici, e spesso verranno loro e cercheranno di 
convertirci. Quanto più vivremo e praticheremo di più la fede, tanto 
più Dio  ci darà molte occasioni per difenderla.  

Che cosa dovete fare, quindi, per essere preparati e per difendere 
la fede se non divenire apologeti cattolici?  La sola cosa che dovete 
fare è di imparare quotidianamente un po’ di più sulla nostra fede. 
Basta questo! Guadagnate ogni giorno una maggiore comprensione 
della nostra fede. State bene attenti, io non ho detto che dovrete 
avere una comprensione completa  della nostra fede. La fede cattolica 
è più profonda degli oceani  e nessuno, nel tempo della sua vita, 
riuscirà a penetrare nei suoi abissi.  Del resto non ho detto che 
dovrete avere un master  in teologia, un dottorato o qualsiasi titolo 
di questo genere.  Non avete bisogno che del desiderio di imparare 
un maggior numero di cose sulla fede e poi poi che vi comportiate 
coerentemente con questo desiderio.  

Pregate, leggete la Sacra Scrittura. Leggete dei libri scritti dai santi. 
Leggete il Catechismo, anche un passo per volta -soprattutto un po’ 
alla volta-, perché diventerà vostro se lo affronterete in piccole dosi e 
se meditate quello che leggete. Procuratevi libri di apologetica. 
Abbonatevi a riviste cattoliche che siano leali al Papa ed al Magistero 
della Chiesa. Per divenire apologeti cattolici dovete semplicemente 
avere il desiderio di imparare più cose sulla nostra Fede ed avere il 
desiderio di agire conformemente a questa desiderio. E, mentre 
farete questo, Dio vi metterà nella situazione in cui avrete 
l’occasione di  condividere la fede, di spiegarla e di difenderla. 

7 regole per impegnarsi 
Ecco alcuni punti  importanti  che dovrete ricordare quando vi 

impegnate nella spiegazione o nella difesa della nostra fede:  
1. Pregate. Pregate prima, durante e dopo essservi impegnati in 

una conversazione sulla fede cattolica. Nè tu, nè io non possiamo 
convertire qualcuno; lo Spirito Santo, infatti, è Colui che cambia i 
cuori e la mente degli uomini.  

2. Ricordatevi di  Luca 5,10: «Non temere, d’ora innnanzi sarai 
pescatore di uomini”. Questo Gesù lo disse a Simon Pietro, ma il 
messaggio è rivolto anche a noi. Commetterete degli errori? 
Incontrerete delle difficoltà ? È ovvio. Anche a Pietro è successa la 
stessa cosa. Tuttavia Gesù disse a Pietro di non tenere. Perché? 



5 

 

Isus i-a spus lui Petru să nu se teamă. De ce? Pentru că dacă sun-
tem sinceri în dorinţa noastră de a împărtăşi adevărul cu alţii, de a
-l împărtăşi pe Isus cu alţii, El va găsi o cale de a scoate ceva bun 
chiar şi din greşelile noastre şi ne va binecuvânta eforturile. Dar 
trebuie să fiţi sinceri în dorinţa voastră. Nu deveniţi apologeţi ai 
credinţei doar cu scopul de a câştiga o dezbatere despre Scriptură 
în faţa unui prieten protestant sau a cumnatului fundamentalist. 
Apologetica nu înseamnă a câştiga dezbateri. Ea înseamnă a 
împărtăşi adevărul şi a planta seminţe. 

3. Când aveţi ocazia să vă apăraţi credinţa, să nu vă fie frică să 
spuneţi: “Nu ştiu”. Dar întotdeauna adăugaţi după acest “Nu 
ştiu”: “dar mă voi interesa şi voi reveni la tine”. Atunci când ci-
neva atacă sau pune la îndoială credinţa catolică în faţa voastră, se 
deschide uşa. Nu lăsaţi această uşă să se închidă! Reveniţi la acea 
persoană cu continuarea dialogului, cu cărţi, reviste, cu orice – 
dar nu lăsaţi ca acea uşă să se închidă! 

4. Priviţi întotdeauna un atac la adresa credinţei sau o 
întrebare despre credinţa noastră ca pe o oportunitate. 
Majoritatea creştinilor care spun ceva despre catolicism o fac cu 
bună credinţă. Uneori sunt pur şi simplu curioşi şi doresc să 
înveţe mai multe. Alteori ei cred că veţi ajunge în iad pentru că 
sunteţi catolici şi doresc doar să vă salveze sufletele de la osânda 
veşnică. Acesta este un lucru minunat! Ei practică dragostea lui 
Cristos pentru voi! Deci priviţi orice întrebare sau atac asupra 
Bisericii ca deschiderea unei uşi de către Dumnezeu, pentru voi. 

5. Nu deveniţi niciodată frustraţi. Se poate să fiţi geniali în 
explicaţiile despre o anume doctrină sau practică a credinţei 
catolice, dar persoana cu care vorbiţi să refuze pur şi simplu să vă 
asculte. Şi ar putea să spună cele mai iraţionale şi ilogice lucruri în 
răspunsul său. Este în regulă. Aşa cum am spus mai devreme, 
gândiţi-vă că sunteţi semănători. Noi nu suntem capabili să 
convertim pe nimeni. Faceţi ce puteţi şi lăsaţi restul lui 
Dumnezeu. 

6. Rămâneţi concentraţi. Dacă aţi avut vreodată o conversaţie 
serioasă cu un necatolic despre credinţă sunteţi probabil 
familiarizaţi cu ceea ce eu numesc “dansul doctrinei”. Celălalt va 
pune o întrebare despre purgatoriu şi, chiar în mijlocul 
răspunsului vostru va spune ceva de genul “De ce vă rugaţi la 
Maria?” În timp ce veţi răspunde la aceasta el va spune: “De ce 
credeţi că Papa nu poate păcătui?” În timp ce veţi explica 
infailibilitatea papală, va adăuga: “De ce vă mărturisiţi păcatele în 
faţa unui om şi nu în faţa lui Dumnezeu?” Dansul doctrinei. Unii 
necatolici schimba subiectul imediat când aveţi un răspuns la 
întrebările lor. Nu îi lăsaţi să facă aceasta. Păstraţi făgaşul iniţial al 
conversaţiei, într-un mod binevoitor, dar ferm, la un singur 
subiect principal, până când îl veţi epuiza. Apoi puteţi să treceţi 
mai departe. 

7. Cunoaşteţi-vă interlocutorul. Pentru scopul nostru, sunt 
două tipuri principale de apologeţi: apologeţi catolici pentru 
necatolici şi apologeţi catolici pentru catolici. Persoanele cu care 
am întâmpinat cele mai multe dificultăţi în a le convinge despre 
vreun adevăr al credinţei catolice nu sunt protestanţii, ci catolicii 
– oamenii care merg la Liturghie în fiecare duminică şi care aleg 
ce doresc ei să creadă din învăţăturile Bisericii, la fel cum ai alege 
sau ai refuza anumite mâncăruri la cantină. Termenul des utilizat 
pentru a descrie genul acesta de persoane este “catolici de 
cantină”. 

Când vă adresaţi protestanţilor, trebuie să vă bazaţi cel mai 
mult pe Scriptură. Puteţi să folosiţi de asemenea logica şi bunul 
simţ, dar aproape întotdeauna veţi reveni la Scriptură. Aşadar, nu 
lăsaţi Scriptura să vă sperie! Şi nu vă lăsaţi intimidaţi de 
cunoştinţele în Scriptură aparent superioare ale niciunui 
protestant. Protestantul de rând a memorat poate vreo douăzeci 
de versete din Scriptură pentru a discuta cu catolicii. Majoritatea 
versetelor, dacă nu toate, au fost scoase din context. Protestantul 

Perché se siamo sinceri nel desiderio di condividere la verità con gli 
altri, di condividere Gesù con gli altri, Egli troverà una via per trarre 
qualcosa di buono anche dai nostri errori e benedirà i nostri sforzi.  
Ma dovete essere sinceri nel vostro desiderio. Non divenite apologeti 
della fede allo scopo di primeggiare nella discussione sulla Sacra 
Scrittura dinnanzi ad un amico protestante o al cognato 
fondamentalista. L’apologia non significa primeggiare nella 
discussione. Essa significa condividere la verità e piantare i semi. 

3.  Quando avete l’occasione di difendere la fede, non abbiate 
timore di dire: «Non so». Però  aggiugete anche «Mi interesserò e 
ritornerò da te». Quando qualcuno attacca o mette in dubbio la fede  
cattolica  dinnanzi a voi, si dischiude  la porta.  Non permettete che  
la porta si chiuda! Ritornate da quella persona per la continuazione 
del dialogo, con libri, riviste, con qualsiasi cosa – non permettete, 
però alla porta di chiudersi! 

 4. Considerate sempre gli attacchi o le domande circa la nostra 
fede come un’opportunità. La maggior parte dei cristiani che dicono 
qualcosa sul Cattolicesimo, lo fanno in buona fede.  A volte sono 
semplicemente curiosi e desiderano imparare di più. A volte, essi 
credono che sprofonderete nell’inferno perché siete cattolici e 
desiderano solo salvare la vostra anima dalla pena eterna. Questa è 
una cosa meravigliosa! Essi praticano l’amore di Cristo per voi. 
Considerate, quindi, ogni domanda, pensate ad ogni  attacco contro la 
Chiesa come il dischiudersi di una porta da parte di Dio per voi.   

5. Non sentitevi mai frustrati. Potete essere geniali  nelle vostre 
spiegazioni su una particolare dottrina o pratica della Chiesa cattolica, 
ma può accadre che la persona con la quale interloquite rifiuti 
semplicemente di ascoltarvi.  E potrebbe darsi che dicesse  le cose più 
irrazionali ed illogiche nella sua risposta. Va bene! Come si è detto 
prima, pensate che voi siete dei seminatori. Noi non siamo in grado 
di convertire nessuno.  Fate quello che potete e lasciate il resto a Dio.  

6. Restate nella concentrazione! Se qualche volta  avete avuto una 
conversazione seria con un non-cattolico sulla fede, siete 
probabilmente familiarizzati con quello che io chiamo la “danza della 
dottrina”. Un altro porrà una domanda sul Purgatorio e, proprio a 
metà della vostra risposta, vi porrà un'altra domanda come la 
seguente:  “Perché pregate Maria?” Mentre tentate di rispondergli, 
egli dirà: “ Perché credete che il Papa non possa peccare?” Mentre 
state per spiegargli l’infallibilità papale aggiungerà: “Perché confessate 
i vostri peccati dinnanzi ad un uomo e non dinnanzi a Dio?” La 
danza della dottrina. Alcuni non-cattolici cambiano immediatamente 
argomento quando siete in grado di fornire una risposta  alle loro 
domande. Non lasciate che lo facciano. Mantenete la traiettoria 
inizialmente intrapresa, in modo benevolo ma deciso, sul solo 
argomento principale, fino a quando non l’avrete esaurito. Poi potrete 
proseguire.  

7. Conoscete il vostro interlocutore. Per il nostro scopo,  ci sono 
due tipi principali di apologeti: gli apologeti cattolici per i non-cattolici 
e gli apologeti cattolici per i cattolici. Le persone con cui ho  
incontrato le maggiori difficoltà nel convincerle su una verità di fede 
cattolica,  non sono i protestanti, bensì i cattolici stessi –uomini che si 
recano a Messa ogni domenica e che scelgono quello in cui credere 
della dottrina della Chiesa, così come se dovessi scegliere o rifiutare 
certi cibi alla mensa.  Il termine che è più  spesso utilizzato per 
descrivere questo tipo di persone è quello di “cattolici della mensa”  

Quando vi rivolgete ai protestanti, dovete basarvi  soprattutto  
sulla Sacra Scrittura. Potete usare anche la logica ed il buon senso, ma 
sempre ritornerete sulla Sacra Scrittura. Non lasciate che la Bibbia vi 
spaventi! E non lasciatevi intimidire dalle conoscenze 
apparentemente superiori di un protestante. Il Protestante comune ha 
memorizzato, forse, venti versetti della Sacra Scrittura per discutere 
con i cattolici.  La maggior parte dei versetti, se non tutti, sono stati 
estrapolati dal contesto. Il protestante comune è lungi dall’essere un 
erudito, un profondo conoscitore della Sacra Scrittura. Egli la ama e, 
probabilmente la legge con una maggior frequenza del cattolico 



6 

 

de rând este departe de a fi un erudit în ale Scripturii. O iubeşte şi 
probabil că o citeşte mai mult decât catolicul de rând (un obicei 
pe care ar trebui să ne străduim să îl întrecem), dar nu este aşa o 
teribilă forţă scripturală, încât să ne fie teamă să ne angajăm cu el 
într-o discuţie despre Scriptură. Ce faceţi însă dacă întâmpinaţi o 
dificultate scripturală? Amintiţi-vă întotdeauna de punctul 3: ”Nu 
ştiu, dar mă voi interesa şi voi reveni la tine”. Biblia este o carte 
catolică. Biserica Catolică a oferit-o lumii. Credinţa catolică poate 
fi apărată pe temeiuri pur biblice mult mai uşor decât oricare altă 
credinţă necatolică. Prin urmare, să nu vă fie teamă să atrageţi 
necatolici într-o discuţie despre Scriptură. 

Când vorbiţi cu catolicii de cantină, puteţi să utilizaţi Sfânta 
Scriptură şi Sfânta Tradiţie (pe care nu o puteţi folosi cu 
protestanţii) împreună cu logica şi bunul simţ – şi niciuna să nu 
vă folosească. Unii dintre catolicii cu care am stat de vorbă sunt 
mai iraţionali şi mai ilogici chiar şi decât unii atei cu care am stat 
de vorbă. Când mă întâlnesc cu un catolic din acesta, îl întreb pur 
şi simplu dacă recită Crezul în fiecare duminică la Liturghie. 
“Bineînţeles că da”, îmi răspunde el, inevitabil. Apoi îi spun că 
atunci când îl recită trebuie să sară partea care spune: “Cred într-
una sfântă, catolică şi apostolică Biserică”. Pentru că nu crede. 

Totul sau nimic 
Ajungem astfel la un punct important: Nu încercaţi să apăraţi 

credinţa catolică dacă nu credeţi ceea ce Biserica Catolică învaţă 
în totalitatea ei şi dacă nu puteţi să spuneţi că credeţi într-una 
sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Pentru că dacă nu credeţi 
ceea ce învaţă Biserica Catolică în totalitatea ei, mai devreme sau 
mai târziu partea pe care nu o credeţi vă va fi aruncată în faţă. 
Lipsa de credinţă în privinţa unei anumite doctrine sau a mai 
multor doctrine va duce la prăbuşirea tuturor argumentelor 
voastre pentru credinţa în celelalte doctrine catolice. În spatele 
doctrinelor pe care alegeţi să le credeţi se află aceeaşi autoritate ca 
şi în spatele celor pe care alegeţi să nu le credeţi. 

Cum ştim ce crede Biserica? Un bun început este Catehismul. 
După cum scrie Papa în introducere, “Catehismul Bisericii Catolice 
este oferit oricărui om care ne cere socoteală de speranţa care 
este în noi (cf. 1PT 3,15) şi care ar vrea să cunoască ce crede 
Biserica Catolică”. Papa şi fiecare Episcop din lume ne spune că 
acest Catehism conţine credinţa Bisericii Catolice. Aşadar, aceasta 
este ceea ce noi, ca şi catolici, credem. Episcopul Anthony Pilla, 
un fost preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din Statele 
Unite, a afirmat la una dintre întâlnirile naţionale ale grupului: 
“Esenţial pentru adevărata reconciliere în cadrul Bisericii este 
principiul că a fi catolic nu este o chestiune pur personală şi 
subiectivă, ci una care implică şi acceptarea învăţăturilor şi 
practicilor Bisericii”. 

Catehismul ne oferă învăţătura şi practica Bisericii. Trebuie să 
acceptăm aceste învăţături şi să aderăm la ele cu consimţământ 
religios. Dacă nu facem aceasta, ce se întâmplă? Dacă te numeşti 
“catolic”, dar vrei să alegi care dintre învăţăturile Bisericii să le 
accepţi şi care să le respingi, vei acorda oricărui om care se 
numeşte pe sine “catolic” dreptul de a face la fel. De exemplu, să 
spunem că tu crezi că ar trebui să li se permită femeilor să devină 
preoţi. Să mergem la Catehism, numărul 1577, care afirmă: 
“Numai un bărbat botezat poate primi în mod valid hirotonirea 
sacră… De aceea hirotonirea femeilor nu este posibilă”. 
Respingi această învăţătură? Este în regulă. Te rog să rupi această 
pagină din Catehismul tău. Aşa. Tocmai l-ai transformat în 
Catehismul Bisericii tale Catolice, dar nu şi al mele. 

Aminteşte-ţi că dacă dai la o parte aceste doctrine, aşa poate 
să facă oricine se numeşte pe sine catolic. Aceasta îi conferă 
dreptul lui Ion, enoriaş la Biserică Catolică a Sfintei Îndoieli, 
dreptul să arunce învăţămintele Bisericii despre dreptatea socială. 
El nu are chef să îi hrănească pe cei flămânzi, să aibă grijă de 
săraci şi toate celelalte lucruri care ţin de suflet, aşa că rupe  

comune (un uso che dovremmo  sforzarci di adottare), ma non è 
senz’altro un erudita scritturistico da indurci a desistere dal discutere 
con lui sulla Sacra Scrittura.  Che cosa fate se vi imbattete in una 
difficoltà relativa alla Sacra Scrittura? Ricordatevi sempre del punto 3: 
“Non so, ma mi interesserò e tornerò su questo argomento, a parlare 
con te”. La Bibbia è un libro cattolico. La Chiesa cattolica l’ha offerto 
al mondo. La fede cattolica può essere difesa su fondamenti 
esclusivamente biblici più facilmente che in ogni altra confessione 
non cattolica. Di conseguenza, non abbiate paura di coinvolgere i 
non cattolici in una discussione sulla Sacra Scrittura.   

Quando parlate dei cattolici da mensa, potete usare la Sacra 
Scrittura e la Santa Tradizione (che non potete usare con i 
protestanti) assieme alla logica ed al buon senso, ma può darsi che 
nessuna vi torni utile. Alcuni dei cattolici con cui ho conversato sono 
più irrazionali e illogici anche di alcuni atei con cui ho avuto la 
possibilità di intrattenermi in discussione. Quando incontro un un 
cattolico di questo genere, gli chiedo semplicemente se reciti il Credo 
ogni domenica durante la Liturgia. “Naturalmente”- mi risponde, 
quasi in modo inevitabile. Gli suggerisco  allora che, quando lo recita,  
salti le parole  “Credo la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed Apostolica”. 
Perché non ci crede.  

O tutto o niente! 
Giungiamo, così, ad un punto importante: Non cercate di 

difendere la fede cattolica se non credete in quello che la Chiesa 
cattolica insegna nella sua totalità e se non potete dire che credete la 
Chiesa Una Santa Cattolica ed Apostolica. Perché se non credete in 
quello che insegna la Chiesa cattolica nella sua interezza, prima o poi 
la parte in cui  non credete vi sarà rinfacciata. La mancanza di fede in 
alcune o in più dottrine farà sprofondare tutti i vostri argomenti sulla  
la fede nelle altre verità proposte dalla Chiesa Cattolica.   Dietro le 
dottrine in cui scegliete di credere, si trova la medesima autorità che 
sta dietro a quelle in cui avete scelto di non credere.  

Come possiamo sapere in che cosa crede la Chiesa? Un buon 
inizio è il Catechismo. Come scrive il Papa nell’introduzione, il 
“Catechismo della Chiesa Cattolica è offerto ad ogni uomo che chiede 
riguardo alla speranza che è in noi  (cfr 1Pt 3, 15) e che desideri 
sapere quello in cui crede la Chiesa Cattolica”. I Pontefice ed ogni 
Vescovo del mondo ci dicono che questo Catechismo contiene la fede 
della Chiesa cattolica. Quindi questo è così quello in cui, noi cattolici, 
crediamo. Il vescovo Antony Pilla, uno degli ex-presidenti della 
Conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti, ha affermato in 
uno degli incontri nazionali del gruppo. “L’essenziale per la vera 
riconciliazione nell’ambito della Chiesa è il principio che l’essere 
cattolico non è una questione prettamente personale e soggettiva, ma 
una riconciliazione che implica anche l’accettazione degli 
insegnamenti e delle pratiche della Chiesa.”  

Il Catechismo ci offre l’insegnamento e la legge della Chiesa. 
Dobbiamo accettare questi insegnamenti ed aderirvi con  assenso 
religioso. Se non facciamo ciò, che cosa succederà? Se ti definisci 
“cattolico”, ma vuoi scegliere quale insegnamento religioso accettare 
e quale respingere, finirai per dare ad ogni uomo che si definisce 
“cattolico” il diritto di fare lo stesso.  Ad esempio, diciamo che tu 
credi che bisognerebbe permettere alle donne accedere al 
sacramento dell’ordine. Rivolgiamoci al Catechismo, numero  1577 
che afferma: “ Solamente un uomo battezzato può ricevere in modo 
valido la sacra ordinazione... Per quello l’ordinazione delle donne 
non è possibile.”   Respingi quest’insegnamento? Va bene. Ti prego 
di strappare questa pagina del tuo Catechismo. L’hai appena 
trasformato nel Catechismo della tua  Chiesa cattolica., ma non della 
mia. 

Ricordati che se tu metti da parte queste dottrine, lo stesso può 
farlo qualsiasi persona che si definisce cattolica.  Questo conferisce il 
diritto a Giovanni, parrocchiano della Chiesa Cattolica di San 
Dubbio, il diritto di rigettare l’insegnamento della Chiesa sulla 
giustizia sociale. Egli non ha voglia di nutrire gli affamati, di curarsi 
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dei poveri e di tutte le altre cose che dipendono dallo spirito, così 
lui strappa i paragrafi 2401-2463.  Quindi l’ha appena trasformato 
anch’egli nel Catechismo della sua  Chiesa Cattolica, ma non della 
mia o della tua. Consideri giusto servirti dei mezzi 
anticoncezionali? Strappa il paragrafo 2370 che questa è 
“intrinsecamente grave”. Al parrocchiano Giovanni non piacciono 
gli insegnamenti della Chiesa sull’Eucarestia, i paragrafi 1322-1419? 
Strappa le pagine! Ad alcun altro non piacciono gli insegnamenti 
dei paragrafi 200-205? Le strappi! O quelle dei paragrafi 1560-
1580? Anche queste gettiamole nell’immondizia.! 

Non vedi ciò che accade? Non vedi dove porta questo? Ho 
udito che si parlava della mancanza di vocazioni sacerdotali, ma 
non è mancanza di vocazioni per il Papato. Se non crediamo in 
tutto questo, se ognuno si dichiara papa e getta via una dottrina di 
qua, un’altra di là, allora la nostra fede non è più quella cattolica.  
Una volta accettato il principio che l’adesione agli insegnamenti 
della Chiesa sia soltanto una questione di preferenza personale, una 
volta accettato come legittimo il principio del cattolicesimo da 
mensa (cioè che ciascuno può scegliere quali siano le verità di fede 
da accettare e quali da respingere) in quel momento non crediamo 
più alla Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica.   

Autore: John S. Martignoni  
Traduzione italiana: prof. G. Munarini; Pubblicato in: This 

Rock, marzo 2004 ; http://lumea.catholica.ro/2011/03/abecedarul-

Abecedarul credinţei 
-continuă din pag. 6 

paragrafele 2401-2463. Tocmai l-a transformat în Catehismul 
Bisericii sale Catolice, dar nu al meu sau al tău. Consideri că este 
în regulă să apelezi la contracepţie? Rupe paragraful 2370 care 
spune că aceasta este “intrinsec rea”. Lui Ion-enoriaşul nu îi plac 
învăţămintele Bisericii despre Euharistie, paragrafele 1322-1419? 
Rupe paginile! Altcuiva nu îi plac învăţămintele din paragrafele 
200-205? Le rupe! Sau cea din paragrafele 1560-1580? La gunoi 
cu ele! 

Nu vezi ceea ce se întâmplă? Nu vezi unde duce asta? Am 
auzit spunându-se că există o lipsă de vocaţii de preoţi, dar nu e 
lipsa de vocaţii pentru papalitate. Dacă nu credem în toate 
acestea, dacă fiecare se numeşte pe sine însuşi Papa şi aruncă o 
doctrină de aici, una de acolo, atunci credinţa noastră nu mai este 
cea catolică. Odată ce acceptăm că principiul aderării la 
învăţămintele Bisericii este o chestiune de preferinţă personală, 
odată ce acceptăm că principiul catolicismului de cantină este 
legitim (adică că oricine poate să aleagă ce adevăruri de credinţă 
să accepte şi ce adevăruri să respingă) – atunci nu mai credem în 
una, catolică şi apostolică Biserică. 

Autor: John S. Martignoni  
Traducere: Nora Livadaru; Sursa: This Rock, martie 2004  

http://lumea.catholica.ro/2011/03/abecedarul-apologeticii/ 

Continuăm şi în acest număr publicarea unor pagini de istorie a Bisericii Greco-Catolice.  
Rozalia şi Gheorghe Cosma, Credinţă şi cultură, Vicisitudini şi speranţă, Ed. Citadela, Satu Mare 2011.  

Textul care urmează este preluat de la paginile: 343-348. 

UNIREA RELIGIOASĂ CU BISERICA ROMEI CATOLICE,  
ÎNFĂPTUITĂ LA ALBA IULIA - 1700 

III. Duşmanii Unirii 

1. Duşmanii din interiorul Principatului 
Şi în interiorul Principatului, Unirea religioasă a românilor a 

avut numeroşi duşmani. Unirea trebuia să aibă consecinţe întâi pe 
plan economic şi social, dar nobilimea celor trei naţiuni privilegia-
te, feudalii şi oficialităţile nobiliare, care se bucuraseră de avantaje 
şi drepturi până atunci, nu puteau concepe pierderile materiale şi 
implicit, întărirea forţei economice a românilor. Pentru calvini și 
unitarieni, care deţineau  importante slujbe în stat şi erau proprie-
tarii celor mai multe sate româneşti, unirea românilor cu catolicii a 
însemnat pierderea multor braţe de muncă iobăgească, precum şi 
a dijmelor şi a contribuţiilor către stat. Pierdeau însă aceleaşi con-
tribuţii și catolicii, în calitate de stăpâni ai satelor româneşti, şi de 
aceea nici ei n-au văzut cu ochi buni Unirea. Nemaifiind socotiți 
tolerați, românii și devenind cetățeni îndreptăţiţi a ocupa funcţii în 
stat, era ameninţat cu prăbuşirea însuşi sistemul constituţional al 
țării. Acesta a fost motivul atitudinii violente față de Inochentie 
Micu, atunci când el a pus problema revendicărilor în Dietă (şi 
când era să fie aruncat pe fereastră). Toţi aceştia neacordând uniţi-
lor scutirile cuvenite, sfidau Diploma a Il-a Leopoldină. 

2. Duşmanii din exteriorul Principatului şi scopul 
urmărit de ei 

Nefiind încă ridicate zidurile trainice de apărare a Unirii, 
potrivnicii, toţi din afara spiritualităţii româneşti din Transilvania, 
vor întreţine spiritul de revoltă împotriva actului Unirii cu Biserica 
Romei. În mod firesc nu trebuia să existe motive de împotrivire 
din partea ortodoxiei faţă de credinţa lor veche creştină, latină, 
faţă de Unirea cu Biserica Română. Ortodoxia românească, pe 
cale de a fi înghiţită de calvinism, avea doar de câştigat de pe urma 
Unirii: eliberarea de calvinism, legătura cu Roma şi prin ea, cu 
Europa Apuseană. Avea de pierdut însă ortodoxia popoarelor 

slave vecine, din Rusia, Bulgaria şi Serbia. Mişcarea împotriva 
greco-catolicilor a fost încurajată, din motive preponderent poli-
tice, dar n-au lipsit nici cele confesionale, de către Rusia și Serbia, 
iar din motive confesionale și de către Moldova si Țara Româ-
nească. A fost inspirată şi întreţinută cu deosebire de mitropolitul 
sârb Pavel Nenadovici de la Carloviț, numit de către românii 
ortodocşi din Transilvania „arhiepiscop a tot norodului sârbesc şi 
românesc" (Silviu Dragomir, „Istoria dezrobirii religioase a ro-
mânilor", I, 1980, pag. 163). 

Deşi Pavel Nenadovici avea sub jurisdicţia sa sudul sârbesc 
al Ungariei şi Banatului, Crişana şi Ţinutul Hălmagiului (pe acest 
ţinut pusese stăpânire după revenirea acestuia la ortodoxie), el 
dorea mai mult, pământul întreg al Transilvaniei, cu toţi românii, 
pe care să-i ducă spre Carloviț, prin ortodoxia sârbească. Nimeni 
dintre cei implicaţi în coordonarea acestor evenimente nu le-a 
amintit răzvrătiţilor români despre Ţara Românească, pentru că 
n-au avut intenţia de a pregăti drumul spre Biserica Ortodoxă 
Română de peste munţi. Cei ridicaţi împotriva Unirii nu cer reve-
nirea la subordonarea veche față de mitropolitul Munteniei, ci 
încadrarea în jurisdicţia religioasă sârbească. Intervenţia mitropo-
litului sârb Pavel Nenadovici, din 1751, deschide o nouă perioa-
dă de confruntări în problema religioasă a românilor din Transil-
vania, ce va culmina cu mişcarea călugărului Șofronie (1759-
1761), cu intervenţia generalului Buccow (1761) şi cu instalarea 
(tot în 1761) episcopului neunit Dionisie Novacovici. 

Pavel Nenadovici a ajuns mitropolit în 1749, când era un 
„bărbat bătrân, cu multă trecere la împărăteasa Maria Tereza şi, 
pentru aceea, foarte cutezător, hotărât să-şi atingă pla-
nul" (Augustin Bunea, „Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisiu 
Novacovici sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 până la  
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Duşmanii Unirii 
-continuă de la pag 7- 

1764", 1802, p. 59). Este vremea în care treburile Bisericii 
erau împlinite de Petru Pavel Aron, în calitate de vicar, căci 
Inochentie Micu se afla în exil, deşi în calitate de episcop era încă 
în fruntea Bisericii Unite. Nenadovici socoteşte că este momentul 
potrivit pentru tulburări şi, ca urmare, în 1751, printr-o circulară 
citită în numeroase sate, de mulţimea de trimişi, cu care 
umple pământul Transilvaniei, le cere tuturor românilor 
luptă deschisă împotriva Unirii religioase: „... să mărturisiţi 
religiunea ortodoxă a sfintei Biserici Răsăritene. Acum e 
timpul să daţi răspuns, dacă vreţi să vă vină episcop neu-
nit, de ritul grecesc...". Nenadovici nu-şi ascunde intenţia 
de a-i lega pe românii din Transilvania de Carloviţ: „... nu 
părăsiţi religia strămoşească (a slavilor sârbi), ci 
duceţi-vă... şi veţi cere de la înalta Curte să vă dea 
episcop sârbesc din Carloviţ". îi şantajează, 
spunându-le că, de vor rămâne uniţi, „atunci cu 
toţii veţi deveni nemţi cu desăvârşire" și le cere bani, pentru a-și 
putea finaliza planul: „... nu trimiteţi pe aceşti bărbaţi cu mâna 
goală, căci ştiţi bine că fară aceste cheltuieli nu ne putem apropia 
de Domni, nici putem străbate ţări străine" (ibidem). 

Acţiunile venite de la Carloviţ, din Serbia, sunt concertate 
cu cele din Moscova și, într-o oarecare măsură, cu cele din Țara 
Românească și Moldova, urmărindu-se renaşterea ortodoxiei din 
Transilvania. În special ierarhii din Ţara Românească manifestau 
duşmănie faţă de Unire, fiindcă până atunci Biserica din Transil-
vania depinsese de Mitropolia de la Bucureşti. Punctul de pornire 
a împotrivirii, a ostilităţilor faţă de catolicism, se afla deci în afara 
spiritualităţii româneşti din Transilvania. Dacă în plan spiritual, 
Unirea însemna întărirea catolicismului, ceea ce nu convenea ie-
rarhiei clericale necatolice, în plan politic ea presupunea recunoaş-
terea românilor ca a patra naţiune, cu toate consecinţele ce decur-
geau de aici, ceea ce îngrijora celelalte naţiuni. Roadele Unirii tre-
buia să fie garantate; catolicii pretindeau păstrarea integrală a cre-
dinţei, pe când preoţimea română, mitropolitul şi episcopul Ata-
nasie doreau să obţină privilegiile promise, cuprinse în Diplomele 
şi hotărârile imperiale. Garantarea lor era stipulată în a doua Di-
plomă Leopoldină, din 19 martie 1701. 

 
Mijloacele de luptă a acestora împotriva Unirii  
 Opoziţia se manifestă, atât faţă de privilegiile pro-

mise, cât şi faţă de Unire. Toţi aceşti duşmani întâi se vor 
împotrivi Unirii, iar odată ce acest act a fost înfăptuit, 
vor încerca să-l zădărnicească, prin instigări la violenţă, la 
răzvrătire, la dezunire. Astfel a fost silit Inochentie Micu 
să plece în exil, închizându-i-se calea reîntoarcerii în ţară. 
Ofensivele împotriva Unirii, din partea ortodoxiei 
din afara Principatului, veneau   întotdeauna când 
Biserica Unită avea probleme în interiorul său, de 
ordin instituţional (lipsa unui ierarh timp mai îndelungat) sau spe-
ciale (exilul episcopului Inochentie), determinate de influenţe, de 
cauze din afara Bisericii Unite. Forţele ostile vor încerca să zădăr-
nicească punerea în aplicare a prevederilor Diplomelor imperiale, 
care ofereau drepturi românilor. Duşmanii Unirii, cu bună ştiinţă 
şi rea-credinţă, împiedică schimbările social-economice aşteptate, 
nemulţumind atât clerul unit, cât si credincioşii, aceasta fiind ex-
plicaţia demersurilor la autorități ale episcopului Inochentie şi ale 
urmaşului său, Petru Pavel Aron. 

 
Acţiunile pornite de la Carloviț împotriva Unirii, prin călu-

gării Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara, sunt misiuni din 
partea mitropolitului sârb Pavel Nenadovici. 

 

Visarion Sarai era un călugăr sârb, „simplu, incult" (D. 
Prodan), venit în Transilvania în primăvara anului 1744. Era îmbră-
cat în roşu-auriu, cu chip de ascet, iar pe cap cu o pălărie de care 
atârnau două panglici cu imaginea lui Isus şi a Mariei. Lăsându-se 
considerat sfânt, Visarion străbate Transilvania de Sud, 
„propovăduind" prin tălmăciri (căci nu ştia româneşte), în cuvintele 
cele mai simple, lepădarea de Unirea cu Roma. Efectul fu miracu-

los: „Călugărul e aşteptat şi primit cu onoruri princiare, pes-
te tot, de autorităţile locale, petrecut cu alai, urmat de tulbu-
rări. Era o figură menită a răscoli fanatismul religios popu-
lar, una din acele apariţii care aprind imaginaţia celor 
simpli" (D. Prodan, „Supplex Libellus Valachorum", Buc., 
Ed. Ştiinţifică, 1967, p. 167). E surprinzător şi absurd faptul 
că ţăranii români nu înţelegeau nici o vorbă din propaganda 
în limba sârbă a călugărului şi totuşi îl preamăreau ca pe un 

sfânt. 
Potrivnice şi ele Unirii, autorităţile locale „îndemnau 
poporul să iasă cu ramuri verzi întru întâmpinarea 

sfântului, care nici nu mănâncă, nici nu bea" (Augustin Bunea, 
„Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenţiu Clain", 1728-
1751, Blaj, 1900, p. 123). Episcopul Inochentie, rugat să ia măsuri, 
răspunde că nu-i îngăduie credinţa să facă apel la măsuri violente, 
iar cu mijloace paşnice o poate face numai dacă i se satisfac reven-
dicările. Prin contagiune, acţiunea populară creşte mereu, mânând 
Unirea spre dezastru. „Sunt fără de număr alungările de preoţi 
uniţi, luările de biserici, de bunuri parohiale, instalările de preoţi 
ortodocşi" (D. Prodan, „Supplex...", p. 159) 

Avatarurile preoţilor uniţi sunt descrise astfel de Samuil Micu 
(aproape contemporan cu aceste evenimente): „îi scotea la hotar şi 
nici marha lor nu voia să o lase să pască cu ale altora". Calomniile şi 
diversiunile antigreco-catolicilor atestă atât calitatea morală a insti-
gatorilor, cât şi naivitatea si credulitatea maselor ţărăneşti de credin-
cioşi. Cu vremea,tulburările provocate de călugărul Visarion se 
sting, iar oamenii se reîntorc la Unire prin strădaniile vicarului Petru 
Pavel Aron, suplinitorul lui Inochentie, după plecarea acestuia în 
exil. 

Neîmplinirile privind pe uniţi, sub raport economic şi social, 
în sensul că promisiunile de privilegii şi scutiri n-au fost respectate 

de autorităţi, din cauza opoziţiei feudalilor de alte naţii, 
continuă să determine acţiuni locale de împotrivire față de 
Unire, favorizează angajarea în luptă a unor forţe interne, 
ce răspund de fapt unor stimulări externe, cele ale mitro-
politului de Carloviţ, a cărui influenţă se extinde în Banat, 
în Ţara Bârsei, în ţinutul Hălmagiului, apoi la Sibiu, Sălişte 
şi în apropierea Sebeşului. O parte din localnicii dezamăgiţi 
acţionau în mod direct, dar sub influenţa mitropolitului de 
la Carloviţ, alături de o parte a elitei locale nemulţumite din 

motive personale (e cazul fostului vicar Nicolae Pop 
din Balomiri şi a preotului Ioan Popa din Aciliu - 
1758). 
 

Mişcarea lui Sofronie de la Cioara 
Mai existau însă și alte nemulţumiri. Românii care trecuseră la 

neuniţi şi care acum erau obligaţi, prin decret, să restituie bisericile 
luate de la uniţi, refuză predarea lor. Pe acest fond de nemulţumiri 
externe şi interne, călugărul Sofronie de la Cioara (comitatul Alba) 
şi popa Molnar (Tunsu) din Sadu Sibiului vor dezlănţui (între 1759- 
1761) o nouă şi puternică mişcare împotriva Unirii şi a uniţilor. 

Sofronie, „cu născuta român ardelean din Cioara de loc", 
„om nu cu o blândeţe, ...ci de fire aspră şi tulburată", „au început a 
propovădui neunirea între mocani, nu numai cu gura, ci şi cu bâ-
ta" (Petru Maior, „Istoria Bisericii românilor", p 129). Sofronie se 
călugărise la Argeş şi ţinuse apoi un schit la hotarul satului său. Lu-
ând apoi drumul Carloviţului, se întoarce de acolo cu mesajul mi-

Călugărul anti greco-catolic 
Visarion Sarai 

Călugărul anti greco-catolic 
Sofronie de la Cioara 
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Baba Ilina mai are o casă veche, 
de bârne, aplecată spre miazăzi, cu un 
acoperiş de paie, cu două ferestruţe 
somnuroase; curtea e strâmtă şi nu-i prin ea coadă de vacă ori de 
capră, ci numai vreo opt găini moţate, cu cocoşul nouă, care ciu-
gulesc din iarba deasă ori se scaldă, pe sub gard, în ţărână. 

Iacă, un fleac e toată averea ei şi totuşi câţi din Luncuşoara 
nu s-au zbătut să grijească de bătrână, câte zile va mai avea, în 
preţul moştenirii. Căci baba Ilina nu avea copii, nu avea nici ru-
denii mai apropiate, nu era moşneană din Luncuşoara, o adusese 
bărbatu-său dintr-alt sat. 

Dar bătrâna a voit să rămână slobodă, să n-o oprească ni-
mic de la milostenii, de la rugăciuni, voind să moară împăcată cu 
Dumnezeu. A văzut ea destule văduve, care, după ce şi-au dat 
averea altuia, străinului, ca să le poarte grija cât vor mai trăi, nu 
mai puteau duce o liturghie de prescuri la biserică! Câte nu i s-au 
tânguit chiar ei? Şi câte n-au venit să-i spună: Să nu faci, Ilino! Să 
fie de ajuns cu mintea mea cea slabă! 

Dintre babele satului, pe Ilina a cunoscut-o mai întâi părin-
tele Man. Popă nou, dar nou, sfinţire de curând, dar îmbelşugat, 
se gândi tuşa Ilina şi-i plăti părintelui celui tânăr un sărindar. Pe 
vremea aceea, în Luncuşoara se plătea un sărindar cu doisprezece 
zloţi. Semn bun, îşi zise părintele Man, luând banii, era cel dintâi 
câştig din slujba lui de preot. Se uită cu deosebită bucurie la 
bătrânuţa care-i întindea pomelnicul: aşa, încovoiată, cu cârja 
bătrâneţelor în mâna osoasă, îmbrăcată în piele groasă, cu barba 
ridicată şi ascuţită, cu ochii mici, părintelui Man îi păru o bătrână 
foarte cumsecade. 

A doua zi, llina veni să-i citească o slujbă de odihnă, şi, de-
aici în colo, de multe ori facea să cârţăie portiţa de la curtea paro-
hială. 

Părintele Man băgase de seamă numaidecât că baba e me-
reu neliniştită, că, orice i-ar fi citit, nu era de ajuns, şi, de la o vre-
me, începu să o ispitească. Credea că vreun păcat greu apăsa su-
fletul Ilinei, păcat de tinereţe, pe care, poate, niciodată nu 1-a 
spovedit bătrâna. Când a întrebat-o mai întâi, cu înconjur, despre 
aşa ceva, chiar după ce îi citise o dezlegare, baba s-a cutremurat, 
ochii i s-au umplut de lacrimi şi i-a zis suspinând: 

- Păcătoasă mare, părinte! Nime n-o fi greşită ca mine. Tal-
pa iadului de-acum! 

Părintele gândea că a lovit cu cuiul în cap: iată, neliniştea ei, 
iată, păcatele mari din tinereţe nu-i mai dau pace. 

Gemând venea, gemând se ducea de la popa. Slujbele nu-i 
erau de niciun folos. 

Părintele aştepta, ca pe spini, Păresemile: când se va spovedi 
baba, o va îndupleca să-i spună tot ce-i apasă sufletul. Dar, care 
nu fu dezamăgirea părintelui Man, când se convinse că toate 
presupunerile lui fuseseră fară temei? Şi dezamăgire, dar şi bucu-

tropolitului Nenadovici şi anume lupta împotriva Unirii, 
intitulându-se „vicar al Sfântului Sobor din Carloviţ". Închis în 
urma agitaţiei provocate în comitatul Hunedoarei, este eliberat de 
ţăranii veniţi din Zarand şi din părţile Abrudului şi purtat în tri-
umf, însoţit şi apărat. Aţâţă fanatismul mulţimilor în Zlatna şi în 
Abrud, adresându-li-se în limbajul lor, fiind un călugăr simplu. 
Îndeamnă la păstrarea vechii credinţe și la supunerea față de mi-
tropolitul sârb de la Carloviţ. Efectul agitaţiei este dispariţia Unirii 
în cetatea Munţilor Apuseni. Popularitatea lui creşte, ţăranii fana-

tizaţi alergând cu miile la adunările lui. Amăgea poporul cu fel de 
fel de promisiuni din partea puterii politice, pentru neuniţi, prin 
filieră sârbească: „Impostorul convinsese poporul că, dacă se va 
lepăda de Unire şi-şi va obţine episcop sârbesc, se va face părtaş 
tuturor privilegiilor politice şi civile de care se bucură sârbii, aşa 
încât toată mişcarea aceasta sângeroasă, are sub forma externă 
religioasă, un fond curat politic" (Augustin Bunea, „Episcopii ...", 
p. 179). 

LUNCUŞOARA ÎN PARESEMI 
roman publicat pentru întâia oară la Bucureşti în 1920. 

Din vol. Ion Agârbiceanu, Scrieri creştine, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008, pp. 120-128 

-Continuare din numărul precedent- 

Baba Ilina se pregăteşte de drum 
 
Baba Ilina petrece în văduvie de douăzeci de ani. De două-

zeci de ani se spovedeşte şi în Paresemi şi în postul sfintei Mării 
şi-ntr-al Crăciunului, şi tot nu-şi simte încă sufletul împăcat. 

De zece ori a plătit sărindar, pentru vii şi pentru morţi, din 
râvna sufletului său, nu doar că i-ar fi dat popa în canon; din trei 
în trei duminici aduce, de când a murit dumnealui, câte o letur-
ghie de prescuri la biserică; plăteşte la toate praznicele mari câte o 
pomenire pentru odihna răposatului; de cinci ori a dat Paştile, cu 
vin vechi, cu pâine bună pentru tot satul, cu oale mari de pă-
mânt, cu prânz pentru feţele bisericeşti; în tot anul întinde mesele 
pe care abureşte fiertura şi rumenesc colacii, pomană săracilor, 
cumpără câte zece perechi de opinci pe an, pentru nevoiaşii satu-
lui, şi tot nu se odihneşte sufletul şi tot nu-i spune încă: Destul 
Ilino! Nu, ci mai vârtos îi strigă: Se cade mai mult, bătrâno! 

În singurătatea casei bătrânei, şi peste zi, dar, mai ales noap-
tea, baba Ilina se înfioară, se face trează ca un copil de trei ani şi 
zice cu glas mare: Sfântă Maică Precestă, dar ce să mă fac! Ce 
trebuie să mai fac? 

Simte ca şi cum i-ar umbla furnici prin vine, simte ca şi cum 
ar înţepa-o nenumărate ace şi-i un chin cumplit pe ea, până reu-
şeşte să afle un nou chip de a face bine. 

Câte rugăciuni, câte slujbe, câte dezlegări nu sunt în cartea 
cea groasă a popii? Greutatea e până îi vine una nouă în minte, şi, 
de multe ori, baba Ilina a mai întrebat şi pe alte bătrâne ce rugăci-
uni să mai plătească, că nu le putea şti pe toate! Douăzeci ca ea ar 
fi putut ţine un popă în Luncuşoara! 

A fost cinstită şi de părintele Costan, cel bătrân, pentru râv-
na ei întru mântuirea sufletului, dar ştiu că nici părintele Man, 
popa cel tânăr, n-o dispreţuia. 

După toate acestea, dumneavoastră poate aţi fi ispitiţi să 
credeţi că baba Ilina ar fi bogată. Dar nici poveste! Are un pete-
cuţ de moşie, undeva pe la marginea hotarului, în capul dealului, 
pe care i-1 lucră, în parte, un creştin din sat, adică nu chiar din 
sat, căci omul stă într-o hodaie în capul dealului. 

Moşioara Ilinei se bate în capete cu a lui şi astfel, ca să-i facă 
şi bătrânei un bine şi lui, s-a legat, pe câte zile va mai avea baba, 
să i-l lucreze în parte. Ilina fu bucuroasă şi pentru că, altfel, n-ar 
mai fi putut direge locul, din cauza depărtării, şi pentru că, în 
vremea treieratului, prin august, se pomenea cu câte şapte saci de 
grâu şi toamna cu câte un car de porumb. Nu era mult, dar o 
neputincioasă ca ea, din ce se hrăneşte? Dintr-o nimica toată, 
dintr-o sfarămitură ca vrabia, ca pasărea cerului. Astfel, rămânea 
grâu şi pentru prescuri şi pentru pomeni iar, din porumb, scotea 
destui bani pentru sărindare şi pentru milostenii. 

Că nu era bogată, o arăta chiar faptul că se îngrijea mereu de 
mântuirea sufletului, ceea ce nu prea intră în obiceiurile celor 
bogaţi, având aceştia destule lucruri la care să se gândească. 
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rie, căci el începu să-şi zică: iată o femeie pe care o neliniştesc în 
măsură mare şi păcatele cele mai neînsemnate, iată o adevărată 
creştină! Şi o ajuta cu sfatul şi cu rugăciunea, o mângâia şi cerca 
să-i întărească inima. 

Uneori, o zi-două după împărtăşire, baba Ilina venea la po-
pa târându-şi cizmele grele, tuşind şi gemând: 

- Vai de zilele mele, zicea ea, nu mai pot. 
- Eşti bolnavă, mătuşo? 
- Ha, bolnavă de păcate! Atâtea-s păcatele mele, de nu mai 

încap pe mine. 
Preotul, când îi vorbea aşa, totdeauna se neliniştea, totdeau-

na îşi zicea: „Poate a înşelat-o ghiavolul şi n-a spus tot când s-a 
spovedit". 

- Dar ce greşeli să mai ai, mătuşă, că parcă te-ai spovedit? îi 
zicea popa. Ea facea un semn cu mâna, ca şi când 
spovada n-ar însemna nimic pentru dânsa, apoi, suspi-
nând, clătina din cap. 

- Păcatele mele-s cât năsip în mare şi câtă frunză în 
codru şi câte stele-s pe cer. Atâta am greşit eu, părinte! 

O dată, de două ori, popa a încercat s-o descoase, 
aşa, fară patrafir, dar din ocară, din vorbiri de rău despre 
vecine, din mânia cu care o mânia o găină pestriţă şi 
motanul, dintr-astea încolo baba nu mai ştia să spună 
nicio răutate cu numele, ceea ce, însă, n-o împiedica 
deloc să spună la sfârşit: „şi cât năsip în mare şi câtă 
frunză în codru şi câte stele-s pe cer". 

Popa, dacă i-a aflat năravul, n-o mai întreba, ci asculta cu 
răbdare nenorocirile babei Ilina. Căci ea avea întotdeauna să-i 
povestească popii câte ceva: i se bătea un ochi, îi fluiera o ureche, 
dar, cele mai multe năcazuri, îi veneau din visuri, purtau deci 
pecetea întunericului, a păcatului, cum spunea bătrâna. 

In vis i se arăta răposatul, totdeauna trist, cu ochii pe jumă-
tate închişi. Auzea glasuri ciudate, ca şi când s-ar fi desprins din 
fâşeitul paserilor de noapte, vedea o flacără la miazănoapte. Tot 
în vis, motanul ei lua, uneori, proporţii uriaşe şi, chiar după ce-şi 
deschidea baba ochii, îl vedea încă mare, cât un pui de bivoliţă, 
zăcând pe vatră. 

In Păresemile acestea, de cum a început popa Man să predi-
ce despre muncile iadului, cu înflăcărarea deosebită cu care voia, 
mai ales, să abată pe diacul Ierotei de la băutură, baba Ilina şi-a 
pierdut şi hodina ce-o mai avuse. In biserică, asculta nemişcată, 
îngrozită, gemea destul de tare: „Nu mă lăsa, Sfântă Maică Pre-
cestă", când ieşea, se uita cu teamă pe la bătrâne, îi părea că toate 
o arată pe ea cu degetul, ca şi cum despre ea ar fl predicat popa. 
Ştiu că ei nu-i intra cazania pe-o ureche ca să-i iasă pe cealaltă, ci, 
zi şi noapte, se înfiora şi nu putea să uite nimic din cele auzite. 

Începu să aducă prescuri în toată dumineca, mai plăti un 
sărindar, se legă să dea Paştile, şi totuşi, din predică în predică, era 
mai îngrozită, şi popa se obişnuise să o vadă aproape zilnic. 

La Blagoveştenii, abia se întorsese părintele Man de la po-
mana unde diacul, căzând în ispită, îşi redobândi-se glasul, când 
se şi deschise uşa şi intră încet, gemând baba Ilina. 

- Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, mătuşe, răspunse popa la 
bineţele femeii. Era vesel părintele Man, deşi mâna lui cea dreap-
tă, diacul Ierotei Bogdan recăzuse în păcatul beţiei. Iertase o slă-
biciune a bătrâneţelor şi, poate de aceea, îi era sufletul uşor şi 
slobod. 

- Am venit la sfinţia ta să mă gătesc de drum, începu bătrâ-
na. Când ajunse la cuvintele din urmă, acestea erau înmuiate de 
lacrămi. 

- Cum? facu popa zâmbind, vreai să ne părăseşti? Şi unde ai 
de gând să te muţi de la noi? 

Baba ridică un deget până la înălţimea capului. 
- Aha! Te gândeşti adecă la moarte, zise popa cu seriozitate. 

- Şi eu la moarte şi moartea la mine, părinte, începu, pe un 
glas hodorogit, înecat mereu de plâns, de sughiţuri, bătrâna. „De-
acum m-am înjugat cu moartea", suspină ea, începând să-i curgă 
lacrimile pe faţă. Plânse un răstimp, aşa mut, cum plâng bătrânii, 
apoi îşi zbici lacrimile şi începu: 

- Dar, nu de moarte mi-e frică, părinte, am trăit destul, ci mi
-e frică de păcatele mele, care toate se vor vădi în ziua judecăţii. 
Aici tăcu şi privi speriată prin casă. Şi nu ştiu unde-or încape pă-
catele mele, că greşelile mele-s cât năsip în mare şi câtă frunză în 
codru şi câte stele-s pe cer. Şi mă tem de ziua cea de judecată 
când se vor descoperi cele ascunse ale oamenilor. 

- Dumneata te crezi mai păcătoasă decât eşti, bunico, zise 
preotul. Apoi, ai făcut destule fapte bune în viaţă, din puţinul d-
tale, n-ar trebui să te temi aşa de mult. 

- Sfinţia ta, nu ştii cum nu mai încap păcatele pe mine! 
Că toate le-am făcut! 
- Ei, nu-i chiar aşa, bunico, n-ai ucis, n-ai pus foc, n-ai 
trăit în fărădelegi. 
Ea îşi facu cruce, îşi scuipă în sân: 
- Asta nu, asta nu, dar poţi dumneata număra stelele 
ceriului? Atâtea-s păcatele mele. Şi de am făcut o milă, 
am făcut puţin. N-ai spus sfinţia ta că tot cel ce vrea să 
intre în rai să-şi vândă tot ce are, să dea săracilor? 
- N-am spus chiar aşa, bunico, şi nu despre dumneata 
era vorba. Dumneata ai dat destul, zise popa. 
- Nu, n-am dat destul, drum nu mi-am gătit pentru feri-

cirea cea de veci, ci, poate, numai nişte cărăruşe. Aş vrea să-mi 
gătesc un drum drept, părinte, şi de aceea, m-am gândit să-mi 
scriu tot ce am, căsuţa, moşioara, pe sfânta biserică, să rămâie 
sfintei biserici. 

Ea tăcu privind ţintă în ochii popii. Părintele Man nu ştiu 
îndată ce să-i răspundă. Era întâia donaţiune făcută pentru biseri-
că, de când păstorea el în Luncuşoara. Se simţea mângâiat, poate 
chiar apropiat de el ghiavolul vanităţii, gândindu-se că dania asta 
se face în urma predicilor lui. 

- Bine faci, îi răspunse el după un răstimp. 
Baba Ilina îl privea însă şi acum drept în ochi. 
- Bine faci că te gândeşti la casa Celui care te va judeca. 
Acum, baba îşi luă ochii de la popa, ochii ei se tulburară şi 

suspină: 
- Nu e chiar bine, părinte. 
- Cum aşa? întrebă popa neliniştit. 
- Puteam face şi mai bine; puteam să-mi vând acum mo-

şioara şi căsuţa şi să dau banii la biserică. 
- Iar dumneata să fi rămas cerşitoare, zise popa. 
- Nu mi-ar fi stricat! Aşa s-ar fi căzut! Că-i mult să cerşeşti 

aici, izbăvindu-te aşa de chinurile iadului? Ce-i mai bine, să 
zgriburi acum de frig ori să te topeşti dincolo în căldările cu 
smoală? Să te latre în lumea asta cânii, ori dincolo să te împungă 
ghiavolii cu coarnele lor de bivol? 

Ea tăcu, oftă, suspină, apoi începu din nou: 
- Dar n-am putut face ce-i mai bine. Iată, sunt nevrednică şi 

m-am temut să rămân pe drumuri. Scoase din cojociţă o coală 
albă de hârtie şi, cu mâna tremurătoare, o întinse părintelui. 

- Să faci bine să scrii cum că baba llina are atâtea păcate câte 
stele-s pe cer şi câtă frunză în codru şi cât năsip în mare şi că 
ghiavolul n-a lăsat-o nici în clipele din urmă să facă o faptă bună 
întreagă şi că, cu limbă de moarte, lasă toată averea ei şi căsuţa ei 
pentru sfânta biserică din Luncuşoara, să se împodobească cu 
icoane casa Domnului, să se cumpere un clopot mare şi o toacă 
de oţel. 

Popa Man începu să scrie coala de danie. Şi, scriind, îi tot 
venea un gând, îi părea că acum începe să priceapă cum se poate 
simţi cineva păcătos, deşi nu are păcate grele. 
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SFÂNTA FECIOARĂ DIN LAUS 

  
Preasfânta Fecioară Maria a fost adeseori mesagera lui Dum-

nezeu printre oameni, pentru a-i feri de păcate şi a-i atrage la dra-
gostea faţă de Creatorul lor. De-a lungul ultimelor secole, Ea s-a 
arătat în mai multe rânduri, îndeosebi la La Salette, Lourdes şi 
Fatima; însă înainte de acestea, Ea a binevoit să se arate unei tine-
re sărace din Alpii francezi, Benedicta Rencurel. 

Benedicta Rencurel, s-a născut în mica localitate Saint-Etienne 
d’Avancon (în Alpii Sudici)la 16 septembrie 1647. Părinţii ei erau 
nişte catolici fervenţi, ce-şi duceau traiul modest din munca mâi-
nilor. Tatăl, Wilhelm Rencurel, a murit atunci când Benedicta, 
plină de viaţă şi de voie-bună, avea doar 7 ani. Pentru mama ră-
masă văduvă cu cele 3 fiice ale ei, decesul a dus la starea de mize-
rie materială. La Saint-Etienne d’Avancon  nu exista şcoală; prin 
urmare Benedicta nu a ştiut niciodată să scrie sau să citească. În-
treaga ei instrucţie consta în predica de la Liturghia de duminică; 
acolo a învaţat că Maria este preamilostiva Maică a lui Dumnezeu, 
ceea ce a făcut să se nască în ea dorinţa de-a O vedea. Benedictei, 
suflet contemplativ, îi plăcea 
să se roage îndelung. 

„Mă numesc MARIA” 
Într-o zi de mai a anului 

1664, tânăra, ce fusese toc-
mită ca păstoriţă de către 
ţăranii din împrejurimi, păş-
tea turmele într-o vale ale 
cărei adâncituri se 
aseamănau cu nişte grote nu 
tocmai adânci. Benedicta se 
ruga Rozarul, când a văzut o 
Doamnă frumoasă deasupra 
unei stânci, ţinând în braţe 
un prunc cu totul minunat. 
„Frumoasă Doamnă, ce faceţi 
acolo? Doriţi să luaţi gustarea 
împreună cu mine? Am puţină 
pâine bună, am putea să o stro-
pim la izvor!” Doamna a surâs în faţa unei astfel de simplităţi, dar 
nu a zis nimic. „Frumoasă Doamnă, n-aţi binevoi să mi-l daţi pe pruncul 
Dumneavoastră? M-aş bucura foarte mult…” Doamna i-a surâs din 
nou fără să-i răspundă. Şi după ce a mai rămas o vreme cu 
Benedicta, şi-a strâns în braţe copilul şi a dispărut în fundul grotei, 
unde păstoriţa a văzut-o mai apoi intrând şi ieşind adeseori. 

Timp de patru luni, Doamna s-a arătat în fiecare zi, conver-
sând în chip familiar cu copila. Pentru a o pregăti pentru viitoarea 
ei misiune, a învăţat-o, corectându-i vioiciunea şi neândemânarea, 
încăpăţânarea şi ataşarea excesivă de lucruri şi de animale. 
Benedicta i-a povestit viziunile stăpânei sale care, la prima vedere 
nu a crezut-o; însă într-o dimineaţă, a urmărit-o pe ascuns în Va-
lea Cărămidăriilor. N-a văzut-o pe Doamnă, dar a auzit cuvintele 
pe care Aceasta i le-a adresat Benedictei. Tocmai acum, apariţia i-
a cerut păstoriţei să o avertizeze pe stăpână în legătură cu perico-
lele ce-i păşteau sufletul: „Conştiinţa ei este într-o stare rea. Să facă 
pocăinţă!” Impresionată, aceasta s-a corectat, a reânceput să frec-
venteze sacramentele şi a continuat să ducă o viaţă creştină în tot 
restul existenţei ei. Pe 29 august, Benedicta a întrebat-o pe vizita-
toare cum se numeşte, şi a primit acest răspuns: „Mă cheamă Ma-
ria”. Însă, în acelaşi timp, Fecioara i-a spus că apariţiile urmau să 
înceteze pentru o perioadă scurtă de timp. Astfel, Benedicta nu a 
mai văzut-o pe Doamnă timp de o lună; faptul că această absenţă 

NOSTRA SIGNORA DI LAUS  
 
La Santissima Vergine MARIA è stata spesso la messaggera 

di Dio presso gli uomini per distoglierli dal peccato e riportarli 
all'amore del loro Creatore. Nel corso degli ultimi secoli, essa è 
intervenuta a parecchie riprese, in particolare a La Salette, 
Lourdes e Fatima; ma, in precedenza, essa aveva degnato di 
manifestarsi ad una povera ragazza delle Alpi, Benedetta 
Rencurel. 

Il 16 settembre 1647, Benedetta Rencurel nasce nel piccolo 
comune di Saint-Etienne d'Avancon (Alpi del Sud). I suoi 
genitori sono buoni cattolici, che vivono modestamente del 
loro lavoro manuale. Alla nascita di Benedetta, essi hanno già 
una figlia, Maddalena; una terza, Maria, nascerà quattro anni 
dopo. Il padre, Guglielmo Rencurel, muore quando Benedetta, 
piena di vita e di buon umore, ha sette anni. Per la vedova e le 
tre bambine, il decesso provoca la miseria materiale. Non c'è 
scuola a Saint-Etienne d'Avancon; perciò Benedetta non saprà 
mai leggere ne scrivere. Tutta la sua istruzione consiste nella 
predica della Messa domenicale; vi apprende che MARIA è la 
misericordiosissima Madre di Dio, il che fa nascere in lei il 
desiderio di vederla. A Benedetta, anima contemplativa, piace 
pregare a lungo. 

«Mi chiamo MARIA» 
Un giorno di maggio del 1664, la ragazza, che e stata 

assunta in qualità di pastora da contadini dei dintorni, 
custodisce le pecore in un vallone le cui pendici sono squarciate 
da brecce che fanno pensare a grotte poco profonde. 
Benedetta recita la corona, quando scorge una bella Signora su 
una roccia, che tiene per mano un bambino di una bellezza 
singolare. «Bella Signora!  le dice, cosa fate lassù ? Volete far merenda 
con me ? Ho un po' di buon pane, lo potremmo bagnare nella fontana!» 
La Signora sorride della sua semplicità, e non dice una sola 
parola- «Bella Signora!  Non vorreste darmi il vostro bambino, che mi 
rallegrerebbe tanto ?» La Signora sorride ancora senza rispondere. 
Dopo esser rimasta per un po' con Benedetta, prende in 
braccio il bambino e sparisce nell'antro della roccia, dove la 
pastora l'ha vista entrare ed uscire a parecchie riprese. 

Per quattro mesi, la Signora si lascia vedere ogni giorno e 
conversa molto familiarmente con la ragazza. 

Per prepararla alla sua futura missione, la educa, 
correggendone la vivacità e la rudezza, la testardaggine ed 
l'attaccamento alle cose ed agli animali. Benedetta racconta le 
sue visioni alla padrona, che, di primo acchito, non ci crede; 
però, un bel mattino, la segue di nascosto nel vallone delle 
Fornaci. Ivi, non vede la Signora, ma sente le parole che essa 
rivolge a Benedetta. Ora, l'apparizione domanda alla pastora di 
avvertire la padrona dei pericoli che minacciano la sua anima: 
«La sua coscienza è in cattivo stato. Che faccia penitenza!» Colpita, 
questa si corregge, riprende a frequentare i sacramenti e vive 
molto cristianamente per tutto il resto della sua vita. Il 29 
agosto, Benedetta chiede il suo nome alla visitatrice, e si sente 
rispondere: «Mi chiamo MARIA». Ma, nello stesso tempo, la 
Vergine le annuncia che le apparizioni cesseranno per un certo 
tempo. Infatti, Benedetta, per un mese intero, non vede la 
Signora; il fatto che quest'assenza la priva di consolazioni 
sensibili, contribuisce a purificarle l'anima. 

Finalmente, una mattina, sul finire dì settembre, la pastora, 
che ha fermato le pecore e le capre in riva ad un fiume, scorge 
di fronte a se la Signora, splendente come un bel sole. Si 
affretta a raggiungerla. Ma il vecchio ponte di legno che 
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a privat-o de mângâierea sensibilă, a contribuit la purificarea sufle-
tului ei. 

În sfârşit, într-o dimineaţă, la finele lunii septembrie, păstoriţa, 
care se oprise cu oile şi caprele la albia unui râu, a văzut-o înaintea 
sa pe Doamnă, care era strălucitoare ca soarele. S-a grăbit să ajun-
gă până la ea, însă vechea punte de lemn ce traversa apa se rupse-
se. Atunci a trecut apa suindu-se în spinarea unei capre mari. 

Odată ajunsă aproape de apariţie, a întrebat-O: „Doamnă fru-
moasă, cum de m-aţi privat atât de îndelung de onoarea de a vă vedea?”      
„-De acum înainte, când vei voi să mă vezi, o vei putea face în capela din 
satul Laus”, i-a răspuns Doamna, arătându-i calea pe care trebuia 
să o urmeze. În ziua următoare, Benedicta s-a îndreptat spre loca-
litatea Laus şi a intrat în capelă. A văzut-O deîndată pe altar pe 
Fecioara Maria, care a lăuda-o  pentru că a căutat satul fără să-şi 
piardă răbdarea. Extaziată de vederea Maicii Domnului, 
Benedicta s-a simţit stânjenită constatând sărăcia şi 
mizeria din acel loc; atunci i-a propus Mariei să taie 
în două propriul şorţ, pentru a-l pune ca o faţă de 
masă sub picioarele Ei. Doamna însă i-a răspuns că 
peste puţin timp, acolo, n-avea să lipsească nimic: 
că în curând aveau să fie mătăsuri, lumânări şi alte 
podoabe; a adăugat că voia să se construiască o 
biserică în cinstea Ei şi a Fiului său preaiubit şi că 
mulţi păcătoşi aveau să se convertească acolo. În 
timpul iernii dintre 1664-1665, Benedicta a suit 
adeseori la Laus; a văzut-o în fiecare zi pe 
Sf.Fecioară, care i-a cerut „să se roage încontinuu 
pentru păcătoşi”. Vestea despre apariţii s-a răspân-
dit printre localnici, îndeosebi printre cei ce prive-
gheau în serile de iarnă. Începând din 19 martie, 
pelerinii au început să vină la Maica Domnului din 
Laus. Mulţi au primit haruri prin mijlocirea Ei; s-au 
spovedit şi s-au hotărât să-şi schimbe viaţa.  

  
Uleiul făcător de minuni 
În luna septembrie a anului 1665, vicarul general al diecezei de 

Embrun, Anton Lambert, a început o anchetă asupra apariţiilor 
de la Laus. După ce a terminat să o interogheze pe vizionară, 
acesta a celebrat Liturghia. În acea zi era prezentă Ecaterina Vial, 
o femeie lovită grav de o boală nervoasă ce i-a determinat îndoi-
rea picioarelor, astfel încât călcâiele îi atingeau spatele. Părinţii 
acesteia făcuseră tot ce le era în putinţă pentru a o vindeca, însă 
fără de folos. Bolnava a fost adusă la Laus, pentru ca să se facă o 
novenă pentru ea la Maica Domnului. În timpul nopţii ce a urmat 
sfârşitului novenei, aceasta a reuşit să-ţi întindă picioarele şi se 
simţea vindecată. Dimineaţa a fost dusă în capelă, în timp ce vica-
rul general termina de celebrat Liturghia. Toţi au început să strige 
în gura mare: „Minune!” Odată săvârşită slujba, vicarul a stat de 
vorbă cu femeia vindecată şi cu diferiţi martori, spunând: „Iată 
mâna lui Dumnezeu!” Astfel, în 18 septembrie 1665, atunci când 
Benedicta a împlinit 18 ani, apariţiile şi pelerinajul sunt recunoscu-
te oficial de către autorităţile diecezane şi, începând din luna oc-
tombrie a aceluiaşi an, a început construcţia unei biserici destul de 
mari care să-i primească pe pelerinii din ce în ce mai numeroşi. 

Maica Domnului s-a arătat la Laus ca şi Mijlo-
citoare şi Împăciuitoare a păcătoşilor; de aici, au 
început şi diferite semne, făcute pentru a-i con-
vinge asupra necesităţii convertirii. Fecioara i-a 
spus atunci Benedictei că uleiul lămpii din capelă 
(ce ardea înaintea Sf.Sacrament), urma să facă 
vindecări asupra unor bolnavi care ar fi urmat să 
se ungă cu el, cu condiţia să-l folosească cu cre-
dinţă. De altfel, după puţină vreme, au fost înre-
gistrate felurite vindecări: o copilă a reînceput să 

attraversa il fiume e inagibile. Attraversa allora il corso d'acqua 
aggrappata al dorso di una grossa capra. Arrivata vicino 
all'apparizione, domanda: «Bella Signora, come mai mi avere privata 
tanto a lungo dell'onore di vedervi ? - Ormai, quando vorrai vedermi, potrai 
farlo nella cappella che sì trova in località Laus», risponde la Signora, 
indicandole la via da seguire. Il giorno dopo Benedetta si reca 
nella frazione di Laus e arriva alla piccola cappella. Entra subito e 
vede sull'altare la Vergine MARIA che si congratula con lei 
perché ha cercato con tenacia senza impazientirsi. Estasiata di 
rivedere Nostra Signora, Benedetta è confusa nel constatare la 
povertà e la sporcizia del luogo; propone di tagliare in due il suo 
grembiule, per metterle una tovaglia sotto i piedi. La Signora le 
risponde che tra breve non mancherà nulla; vi vedrà lini, ceri ed 
altri ornamenti; aggiunge che vuol far costruire una chiesa in suo 
onore ed in onore del suo figlio prediletto; molti peccatori e 

peccatrici si convertiranno. Durante 
l'inverno 1664-1665, Benedetta sale 
spessissimo a Laus; ogni giorno, vede la 
Vergine che le raccomanda «di pregare 
continuamente per i peccatori». Nostra 
Signora ci fa capire in questo modo che 
i peccatori si trovano in uno stato 
pietoso. Dio è offeso dalle loro colpe, 
ma vuole prodigar loro la sua 
misericordia, che può essere 
accertata .solo liberamente. La notizia 
delle apparizioni si propaga tra i villici, 
grazie alle veglie, nelle sere d'inverno. A 
partire dal 19 marzo (festa di San 
Giuseppe), i pellegrini accorrono a 
Nostra Signora di Laus. Molti hanno 
ottenuto grazie per sua intercessione; 
vanno per confessarsi e prendere la 
risoluzione di cambiar vita. 
Un olio miracoloso 

Nel settembre del 1665, un'inchiesta sulle apparizioni di Laus 
viene iniziata dal vicario generale di Embrun, Antonio Lambert. 
Questi, dopo aver terminato l'interrogatorio della veggente, 
celebra la Messa. E’ presente, quel giorno, Caterina Vial, una 
donna gravemente colpita da una malattia nervosa, origine del 
ripiegamento de!le sue gambe, in modo tale che le calcagna 
toccano il fondo della schiena. I suoi genitori hanno fatto di tutto 
per guarirla, ma inutilmente. L'ammalata è stata condotta a Laus 
perché vi facesse una novena a Nostra Signora. Durante la notte 
che segue la fine della novena, essa riesce a stendere le gambe e si 
sente guarita. La mattina dopo, si fa portare nella cappella, mentre 
il vicario generale finisce la Messa. Si grida a gran voce: «Miracolo! 
» Terminata la Messa, il sacerdote interroga la miracolata ed i 
testimoni, poi afferma: «Ecco la mano di Dio». Così, il 18 
settembre 1665, quando Benedetta compie diciotto anni, le 
apparizioni ed il pellegrinaggio sono ufficialmente riconosciuti 
dall'autorità diocesana e, a partire dall'ottobre dello stesso anno, 
ha inizio la costruzione di una chiesa abbastanza grande per 
accogliere i pellegrini, sempre più numerosi. 

Nostra Signora sì è rivelata a Laus come 
riconciliatrice e rifugio dei peccatori. Da anche 
segni per convincerli della necessità di convertirsi. 
Annuncia allora a Benedetta che l'olio della 
lampada della cappella (che arde davanti al 
Santissimo Sacramento), opererà guarigioni su 
quegli ammalati che lo applicheranno su di sé, a 
condizione che ricorrano con fede alla sua 
intercessione. Infatti, vengono registrate in poco 
tempo numerose guarigioni: una bambina ritrova 
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vadă cu un ochi; o persoană s-a vindecat de o tumoare la mână. 
Încă şi astăzi au loc miracole asupra acelor persoane care, încreză-
toare în mijlocirea Maicii Domnului, folosesc cu încredere uleiul 
de la Laus. 

Ancora mântuirii 
Benedicta a primit cu tot sufletul misiunea încredinţată ei de 

Fecioara Maria: aceea de a-i pregăti pe păcătoşi pentru primirea 
sacramentului Spovezii. Între timp, ea îi încu-
raja adesea pe preoţii de la sanctuar să-i pri-
mească pe pelerini cu căldură, răbdare şi cu 
dragoste, arătând o bunătate aparte pentru 
păcătoşii mai înrăiţi, încurajându-i astfel să se 
căiască. De asemenea, Benedicta i-a încurajat 
pe confesori să le spună penitenţilor să nu se 
apropie de Sf. Împărtăşanie decât după o 
spovadă bună, pregătită printr-o examinare a 
conştiinţei făcută la lumina celor 10 porunci şi 
a predicii de pe munte. 

Misiunea Benedictei nu a fost uşoară; Fe-
cioara i-a cerut să le avertizeze pe fetele şi pe 
femeile care duceau o viaţă de scandal ce le 
conduceau adesea spre avort, pe oamenii nedrepţi sau 
perverşi, pe preoţii sau călugării infideli faţă de voturile lor. Dar 
vizionara şi-a îndeplinit-o cu conştiinciozitate. Ea îi încuraja pe 
penitenţi, îi simţea pe aceia care nu aveau curajul să-şi mărturi-
sească păcatele şi îi îndruma spre un preot potrivit. Benedicta se 
sacrifica îndeosebi pentru păcătoşi şi se ruga pentru aceia care se 
spovedeau. Pentru a le ispăşi păcatele şi a obţine haruri pentru ei, 
ea îşi impunea pocăinţe severe, până la a-şi compromite sănătatea. 

Un timp potrivit pentru reâmpăcare 
Însă nu toţi vedeau cu ochi buni evenimentele de la Laus; unii 

ajungeau să-i atribuie diavolului apariţiile. Era aşadar nevoie de o 
nouă anchetă diecezană; prin aceasta, noul vicar general  Jean 
Javelly se convinge de realitatea apariţiilor. Celor care se plâng de 
faptul că prea mulţi oameni merg la Laus, acesta le răspunde: 
„Desigur nu este Benedicta aceea care-i face pe oameni să-şi piar-
dă cucernicia, ci sunt păcatele noastre care-o provoacă: din cauza 
lipsei de zel şi a puţinei griji pe care o avem în a o menţine, iată că 
devoţiunea s-a mutat la extremitatea diecezei. Departe de a vrea 
să o înlăturăm de acolo, de a vrea să facem ceva împotriva acelei 
fete bune şi sfinte a cărei virtuţi le cunosc, trebuie să ne îngrijim 
ca devoţiunea să nu părăsească dieceza (de Embrun), şi să colabo-
răm cu ea pentru a o păstra, de teama de-a o pierde cu totul”. În 
rugăciune, precum şi în apostolatul pe care-l face, Benedicta este 
întărită fără încetare de către Maica Domnului: „Curaj, fiica mea! 
Ai răbdare… împlineşte-ţi treaba din toată 
inima… nu avea mânie pentru duşmanii Laus-
ului”. De asemenea, şi îngerul păzitor o 
învaţă: „Când oamenii sunt veseli, tot ceea ce fac 
ei este plăcut lui Dumnezeu; când sunt mânioşi, 
nu pot face lucruri care să Îi placă”. 

 Între 1669 şi 1679, Benedicta se bu-
cură de favoarea a cinci apariţii ale lui 
Hristos, care i se arată suferind. Într-o zi 
de vineri a anului 1673, apărându-i însân-
gerat,  Mântuitorul îi spune: „Fiica mea, mă 
arăt ţie astfel pentru ca şi tu să participi la dure-
rile pătimirii Mele”.  

Este pentru Mine pricină de pierdere a multor suflete 
Începând din 1684, pelerinajul la Laus a ajuns la stadiul de 

dezvoltare deplină. Trupe de jandarmerie de la Gap au mers în 
masă la Laus. Soldaţii, atinşi de har, s-au spovedit, şi-au schimbat 
vieţile si au devenit mesagerii a Laus-ului prin toată Franţa şi chiar 

l'uso di un occhio; una persona è guarita da un'ulcera alla mano. 
Ancora oggi si producono miracoli in quelle persone che, 
fiduciose nell'intercessione di Nostra Signora, utilizzano 
devotamente l'olio di Laus. 

Un'ancora di salvezza 
Benedetta si prende a cuore la missione ricevuta dalla 

Santissima Vergine: quella di preparare i peccatori a ricevere il 
sacramento della Penitenza. Pertanto, incoraggia 
spesso i due sacerdoti addetti al santuario a 
ricevere i pellegrini con dolcezza, pazienza e 
carità, dimostrando una bontà particolare per i 
più grandi peccatori, onde incitarli a pentirsi. (...) 
Benedetta incoraggia altresì i confessori ad 
avvertire i penitenti di non avvicinarsi alla Santa 
Comunione se non dopo una buona confessione, 
preparata da un esame di coscienza fatto alla luce 
dei dieci Comandamenti e del Discorso della 
Montagna. 
Il compito di Benedetta non è facile; la Vergine le 
chiede di ammonire le donne e le ragazze che 
conducono una vita scandalosa, che le porta 

talvolta fino all'infanticidio, i signorotti ingiusti o 
perversi, i sacerdoti ed i monaci infedeli ai loro sacri vincoli. Ma la 
veggente lo adempie convenientemente. Essa incoraggia i 
penitenti, avverte quelli che non osano confessare i loro peccati e 
li orienta verso un confessore adeguato. (...). Benedetta si sacrifica 
soprattutto per i peccatori e prega mentre si confessano. Per 
riparare i loro peccati ed ottenere grazie per essi, si obbliga a 
penitenze severe, al punto di compromettere la sua salute. 

Un tempo propizio per riconciliarsi 
Però, non tutti vedono di buon occhio gli eventi di Laus; certi 

giungono fino ad attribuire le apparizioni al demonio. Pertanto, si 
impone una nuova inchiesta diocesana; essa convince il nuovo 
vicario generale, Jean Javelly, della realtà delle apparizioni. A quelli 
che si lamentano del fatto che tutti si recano a Laus, risponde: 
«Non è Benedetta che fa perdere la devozione ( cioè la pratica 
religiosa) della nostra Chiesa, sono i nostri peccati che la 
provocano: a causa dello scarso zelo e della poca cura che 
mettiamo a mantenerla, la devozione si è spostata all'estremità 
della diocesi. Ben lungi dal toglierla di lì, dal fare qualcosa contro 
quella buona e santa ragazza di cui conosco la virtù, dobbiamo 
preoccuparci che la devozione non ne esca ( dalla diocesi di 
Embrun), e cooperare con lei per conservarvela, nel timore di 
perderla completamente». Nella preghiera, come nel suo 
apostolato, Benedetta è consigliata senza posa da Nostra Signora: 

«Coraggio, figlia mia! Abbi pazienza... compi la 
tua opera di buon cuore... non provare astio per i 
nemici di Laus». Anche l'angelo custode la 
istruisce: «Quando si è lieti, tutto quel che si fa 
è gradito a Dio; quando ci si arrabbia, non si fa 
nulla che Gli piaccia». 
Fra il 1669 e il 1679, Benedetta gode il 
favore di cinque apparizioni di Cristo, che 
le si rivela in stato di sofferenza. Un 
venerdì di luglio del 1673, il Salvatore, 
tutto insanguinato, le dice: «Figlia mia, mi 
mostro in questo stato affinché tu 
partecipi ai dolori della mia Passione». (...) 

"Essa è causa per me della perdita di tante anime!» 
A partire dal 1684, il pellegrinaggio di Laus raggiunge il suo 

pieno sviluppo. Truppe di stanza a Gap si recano in massa a 
Laus. I soldati, colpiti dalla grazia, si confessano, cambiano vita e 
diventano i messaggeri di Laus in tutta la Francia ed anche 

Benedicta Rencurel 
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în străinătate. Cu toate acestea, în ciuda succesului general, are loc 
şi o perioadă de încercări şi de întuneric. Benedicta îndură încer-
cări grele împotriva încrederii în Dumnezeu şi a curăţiei; diavolul 
o atacă chiar şi fizic, însă ea rezistă apărându-se cu rugăciunea. 
Duhul cel infernal îi arată într-o bună zi motivele atacurilor sale, 
strigând „Ea este pentru mine pricină de pierdere a multor sufle-
te!”.  

La sfârşitul lui iulie 1692, Benedicta şi preoţii de la 
Laus sunt constrânşi să se refugieze la Marsilia, pentru 
a fugi din faţa trupelor ducelui de Savoia, care devastau 
regiunea Gap. In cele din urmă, pacea civilă a fost res-
tabilită, însă Benedicta a continuat să îndure încercări 
de purificare. De altfel succesorul Pr. Javelly, duşman al 
pelerinajelor de la Laus, a numit doi noi responsabili 
pentru sanctuar, care nu vor arăta zel pentru grija sufle-
telor şi care predicau de la amvon că Laus nu era decât 
fructul unor abuzuri. Începând din 1700, i s-a interzis 
păstoriţei să le mai vorbească pelerinilor, atârnând de 
reputaţia ei ameninţări grele. Cu toate acestea, Benedicta nu rămâ-
ne nemângâiată: primeşte adesea vizita Sf.Fecioare şi a Îngerului 
ei păzitor, care o îmbărbătează. In sfârşit, în 1711, pelerinajul este 
dat în grija unei noi comunităţi, aceea a „Preoţilor apărători”. 
Aceşti preoţi s-au arătat a fi oameni de rugăciune, care au început 
să răspândească printre pelerinii de la Laus devoţiunea către 
Preasfânta Inimă a lui Isus şi devoţiunea către Maria, scăparea 
păcătoşilor. 

După douăzeci de ani de calvar, Benedicta a putut iarăşi să-şi 
împlinească misiunea în pace, iar mulţimea de pelerini alerga la ea. 
Însă prea multa austeritate şi numeroasele încercări şi-au spus 
cuvântul asupra stării ei de sănătate. Aflându-se în pat de mai bine 
de o lună, a primit Maslul în ziua de Crăciun a anului 1718. După 
3 zile s-a spovedit şi cu multă grijă, către opt seara, Benedicta şi-a 
luat rămas bun de la cei care o înconjurau, iar apoi, după ce a să-
rutat crucea, cu ochii îndreptaţi spre ceruri, a murit în pace. (…) 

Cauza de beatificare a servei lui Dumnezeu Benedicta 
Rencurel, introdusă în 1871, a fost reluată recent de către Dieceza 
de Gap. Astăzi, sanctuarul este încredinţat clerului diecezan, asis-
tat de o comunitate de călugări ai Sf. Ioan. Este un centru spiritual 
care, fidel propriei misiuni, îi primeşte pe pelerinii care vin să se 
aşeze sub protecţia maternă a Mariei şi să primească sacramentul 
iertării. 

Să-i cerem Maicii Îndurării să facă să renască în creştini stima 
şi dorinţa de a frecventa acest sacrament, care este un mijloc pri-
vilegiat, instituit de Mântuitorul nostru, pentru a regăsi harul lui 
Dumnezeu şi pacea sufletească. 

http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/Signora%
20de%20Le%20Laus.htm 

all'estero. Tuttavia, a questo periodo di successo, succede un 
periodo di prove e di oscurità. Benedetta subisce dure tentazioni 
contro la fiducia in Dio e la castità; il demonio la assale anche 
fisicamente, ma essa, rifugiandosi nella preghiera, resiste. Lo 
spirito infernale rivela un giorno il motivo degli assalti: «Essa è 
causa per me della perdita di tante anime!», grida.  

Sul finire del luglio 1692, Benedetta ed i sacerdoti di 
Laus sono costretti a rifugiarsi a Marsiglia per sfuggire 
all'invasione delle truppe del duca di Savoia che 
devastano la regione di Gap. La pace civile finisce 
coll'essere ristabilita, ma Benedetta continua ad 
attraversare prove purificatrici. Infarti, il successore di 
Padre Javelly, avversario del pellegrinaggio di Laus, 
nomina due nuovi responsabili del santuario che 
dimostrano poco zelo per la cura delle anime, e fa 
predicare dal pulpito che Laus non è se non un abuso. 
A partire dal 1700, si vieta alla pastora di parlare ai 
pellegrini, e minacce pesano sulla sua reputazione. 

Tuttavia, Benedetta non rimane senza consolazioni: riceve spesso 
la visita della Santa Vergine e del suo Angelo custode, che la 
confortano. Per finire, nel 1711, il pellegrinaggio è affidato ad una 
nuova comunità, quella dei " Padri guardiani ". Questi sacerdoti si 
rivelano essere uomini di preghiera, che inculcano ai pellegrini di 
Laus la devozione al Sacro Cuore di GESÙ ed il ricorso a 
MARIA, rifugio dei peccatori. 

Dopo vent'anni di calvario, Benedetta può esercitare di nuovo 
la sua missione nella pace; una folla di pellegrini si reca da lei. Ma 
tanta austerità e tante prove hanno avuto ragione della sua salute. 
A letto da più di un mese, riceve il santo Viatico nel giorno di 
Natale del 1718. Tre giorni dopo, si confessa e riceve l'Estrema 
Unzione, con grande consolazione. Verso le otto di sera, 
Benedetta dice addio a coloro che la circondano, poi, dopo aver 
baciato il crocifisso, con gli occhi rivolti al Cielo, muore in pace 
(...). 

La causa di beatificazione della Serva di Dio Benedetta 
Rencurel, introdotta nel 1871, è stata recentemente ripresa dalla 
diocesi di Gap. Il santuario è oggi affidato al clero diocesano, 
assistito da una comunità di Frati di San Giovanni. Il santuario di 
Laus è un centro spirituale che, fedele alla sua missione, accoglie i 
pellegrini venuti a mettersi sotto la materna protezione di 
MARIA ed a ricevere il sacramento del perdono. 

Chiediamo alla Madre di Misericordia di rigenerare nei 
cristiani la stima e la frequenza di questo sacramento, che è un 
mezzo privilegiato, istituirò dal Salvatore medesimo, per ritrovare 
la grazia dì Dio e la pace dell'anima.  

http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/Signora%
20de%20Le%20Laus.htm 

LIVIA BLĂJAN NE SALUTĂ 
Doamna LIVIA BLĂJAN ne scrie că, în urma 

întoarcerii definitive în România, ce a avut loc vara 
trecută, ne salută pe fiecare şi se gândeşte la noi. Şi-a 
găsit de lucru, momentan ca învăţătoare necalificată 
(în ciuda specializării sale ca profesor de limba româ-
nă) şi face naveta, dar înainte de toate se bucură să fie 
alături de fiul ei Alexandru.  

“Celor din comunitate aş vrea să le spun ca le mulţumesc şi că 
sunt prezentă acolo cu o parte a sufletului meu. M-am simţit ca 
acasă şi, într-un fel, acolo va rămâne mereu casa mea. Vreau sa îi 
rog să-mi dea o mână de ajutor, ca împreună să facem mai bună 
viaţa unor copii nevinovaţi care au nevoie să continue şcoala, dar 
care, din păcate, de abia supravieţuiesc. Dacă sunt de acord să 
ajute, voi trimite detalii. Ceea ce pentru unii poate nu înseamnă 
nimic, pentru alţii în schimb e o şansă de a merge mai departe.  

Oricum, le mulţumesc tuturor.   Cu drag, Livia”. 

LIVIA BLĂJAN CI SALUTA 
La signora LIVIA BLAJAN ci scrive che, in seguito al rientro 
definitivo in Romania avvenuto l’estate scorsa, ci saluta e ci 
pensa tutti. Ha trovato lavoro, per ora solo come maestra 
supplente (malgrado la sua specializzazione quale professoressa 
di letteratura romena) e fa la navetta, ma come prima cosa è 
felice di poter essere vicina al figlio Alexandru. 
„Agli amici della comunità vorrei dire che li ringrazio e che 

sono presente lì con una parte del mio cuore. Mi sono trovata co-
me a casa e, in qualche modo, là rimarrà per sempre la mia casa. 
Vorrei pregarli che mi dassero una mano, per poter assieme 
rendere più felice la vita di alcuni bambini innocenti che avrebbero 
bisogno di studiare e di finire la scuola, ma che, purtroppo, sono al 
limite della sussistenza. Se qualcuno fosse disposto a dare una ma-
no, potrei dettagliare. Ciò che per alcuni non significa granché, per 
degli altri invece può essere una possibilità per andare avanti. 

Comunque, ringrazio tutti!  Caramente, Livia”. 
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 i-a cerut iertare şi i-a mulţumit; deşi episcopul i-a interzis să vor-
bească despre cele întâmplate, el nu a încetat să laude bunătatea şi 
delicateţea păstorului lor sfânt. 

Un alt fapt amintit de cronici este învierea a trei copii omorâţi 
de un hangiu lacom de bani şi de câştig necinstit. Tocmai în 
noaptea crimei, Sfântul Nicolae se odihnea în hanul acela, fiind în 
trecere, probabil, spre Niceea, pentru a lua parte la primul Conci-
liu ecumenic. Înştiinţat de Dumnezeu în vis, a coborât în beciul 
unde hangiul aşeza trupurile tăiate ale copiilor într-un vas de 
lemn; văzându-se descoperit, a căzut la pământ de groază. Sfântul 
Nicolae a făcut semnul sfintei Cruci şi deodată copiii au revenit la 
viaţă, ca dintr-un somn adânc, şi au înconjurat cu drag pe bătrânul 
episcop. Apoi s-a îndreptat spre călăul lipsit de inimă şi l-a ajutat 

să-şi recunoască greşeala şi să se împace cu Dum-
nezeu. În amintirea acestei minuni, ziua Sfântului 
Nicolae a devenit pentru mulţi copii zi de mare 
sărbătoare. 
Şi marinarii îl cinstesc pe Sfântul Nicolae ca ocroti-
tor al lor, deoarece se spune că pe când era încă în 
viaţă a fost invocat în gând de marinarii aflaţi într-o 
mare primejdie şi el s-a arătat în mijlocul lor şi a 
liniştit uraganul, precum şi furtuna din sufletele lor. 
Consemnarea în cronici a acestor fapte şi istorisirea 
lor din generaţie în generaţie păstrează vie icoana 
sufletului plin de bunătate al Sfântului Nicolae, 
trecut din această lume pe la jumătatea secolului al 
IV-lea, şi reamintesc marea poruncă a dragostei 

faţă de aproapele. 
Nicolae este unul dintre numele personale cele mai îndrăgite şi 

mai răspândite, chiar din antichitate. El este format din cuvintele 
greceşti: nike = victorie, biruinţă, şi: Jaos = popor, şi are înţelesul 
de "om ce face parte dintr-un popor victorios"(Sărbătoarea lui are 
şi numele de Sin Nicoară, o posibilă derivaţie din "Sanctus 
Nicolaus"). În limba română are foarte multe variante, datorate 
grupurilor lingvistice diferite prin care au ajuns la noi. Mai frec-
vente sunt: Nicolae, Nicolaie, Niculai, Neculai, Nicoliţă, Coliţă, 
Neculuţă, Niculăiţă, Necula, Nică, Nicu, Naie, Năică, Năiţă, Laie, 
Nicorici, Nicoriţă, Sânicoară, Nicke), Klaus, Nils, Mikloş, Miki, 
Miklo, Nikolai, Mikola; pentru femei: Nicoleta, Nicorina, Nicola, 
Coletta, etc. Cei care poartă aceste prenume au prilejul să-şi amin-
tească din viaţa Sfântului Neculai că cea mai frumoasă biruinţă 
este biruinţă asupra egoismului. 

după "Vieţile Sfinţilor" -Ed. Arhiepiscopiei Rom-Catolice Bucureşti 

SFÂNTUL NICOLAE  
(sec. IV) 

Sfântul Nicolae a fost episcop în oraşul Mira din provincia 
Lichia, provincie în sud-vestul Asiei Mici, dar rămăşitele sale pă-
mânteşti se află în catedrala din portul italian Bari, pe malul mării 
Adriatice, în sudul Italiei, deoarece în anul 1087, mai mulţi corsari 
italieni le-au aflat părăsite de către locuitorii din Mira, fugiţi din 
oraş de teama unei invazii a turcilor. Datorită iconografiei (picturi, 
vitralii, miniaturi), şi literaturii ("Legenda de aur"), viaţa sfântului 
episcop al Mirei, este între cele mai cunoscute vieţi de sfinţi, iar 
sărbătoarea lui este aşteptată cu nerăbdare de copiii din multe 
regiuni. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Petru Damian, Sfântul 
Bonaventura şi alţii s-au întrecut în a-i aduce laude. 

Conform datelor păstrate de tradiţie, Nicolae 
era fiul unor părinţi creştini din Patara, în Sichia, şi 
de mic copil a dat semne de o alegere, deosebită 
din partea lui Dumnezeu; respecta cu sfinţenie 
zilele de post, se ţinea departe de jocuri şi vorbe 
necuviincioase, petrecea în rugăciune o mare parte 
din timpul său şi arăta o bunătate îngerească faţă de 
toţi. A vizitat mănăstirile din ţinutul Tebaida, unde 
a rămas mai multă vreme printre pustnici, dar s-a 
reîntors în oraşul natal. Episcopii întruniţi la Mira 
pentru desemnarea unui succesor al episcopului de 
Mira decedat, nereuşind să cadă de acord asupra 
persoanelor propuse, au hotărât să-l aleagă pe omul 
care a doua zi dimineaţă avea să intre cel dintâi în biserică; şi 
deoarece Nicolae a venit primul la sfântul lăcaş pentru a se ruga, 
ei l-au ales episcop. La început s-a împotrivit, dar înţelegând că 
este voia lui Dumnezeu a primit, şi după cuvenita pregătire a fost 
consacrat episcop. 

Ca păstor sufletesc a dovedit dragoste şi grijă faţă de turma sa 
nu numai în trebuinţele sufleteşti, dar şi în lipsurile materiale. Se 
aminteşte cazul unui om sărac care nu reuşea să-şi mărite pe cele 
trei fete ale sale, şi în disperare le-a îndemnat sa urmeze şi ele 
exemplul persoanelor uşuratice. Aflând despre aceasta, sfântul 
episcop a pregătit o pungă mare de bani şi în timpul nopţii a 
aruncat-o pe fereastră în casa nefericitului tată; peste câteva zile, 
fiica mai mare se pregătea de nuntă. Aşa s-a întâmplat şi cu a do-
ua fată. Plin de mirare, tatăl a început să stea la pândă într-un loc 
ascuns, pentru a-l descoperi pe binefăcătorul său atât de mărini-
mos. Astfel a aflat că episcopul Nicolae îl salvase pe el şi pe fiicele 
lui de la o faptă necugetată; cu lacrimi în ochi a căzut în genunchi, 

EXERCIŢII SPIRITUALE  
În luna noiembrie a anului 2012, în casa de reculegeri 

a diecezei de Padova –Villa Immacolata- din Torreglia, 
PSS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea-Mare 
(România) va predica în limba italiană un curs de exerciţii 
spirituale cu tema „Cred Doamne, ajută necredintei me-
le!”, marcând începutul Anului Credinţei în Biserica Cato-
lică.  

Cursul va începe luni, 12 noiembrie, la orele 9.00, şi se va înche-
ia cu prânzul din 16 noiembrie.  

Costul integral pentru participare se ridică la 270€/pers, şi cu-
prinde cazarea, mesele zilnice şi posibilitatea folosirii tuturor servici-
ilor casei. Pentru persoanele care ar putea să fie prezente doar parţi-

al, oferta sugerată pentru acoperirea cheltuielilor ar fi de 55 €/zi 
(cazare +mese). Se specifică faptul că dificultăţile economice nu 
trebuie să constituie un obstacol 
pentru participare. 

Pentru informaţii/înscrieri: 

ESERCIZI SPIRITUALI  
Nel mese novembre del 2012, presso la Casa di esercizi 
spirituali della Diocesi di Padova –Villa Immacolata- a 
Torreglia, S.E.Mons. Virgil Bercea, vescovo greco-cattolico 
di Oradea-Mare (Romania) predicherà in lingua italiana un 
corso di esercizi spirituali col tema “Credo Signore, aiutami 
nella mia incredulità!”, segnando l’inizio dell’Anno della 
Fede. 

Il corso inizierà lunedì, 12 novembre, alle ore 9.00, e si concluderà 
col pranzo del 16 di novembre.  

Il costo per la participazione ammonta ai 270 €/pers., 
comprendente vitto, alloggio e la possibilità di uso di tutte le 
disponibilità della casa. Per le persone che potessero essere presenti 
solo parzialmente, l’offerta suggerita per la copertura delle spese 

sarebbe di 55 €/giorno (vitto+alloggio). 

VILLA IMMACOLATA, Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD) Tel: (0039) 049 5211340  

Fax: (0039) 049 9933828, www.villaimmacolata.net,  
e-mail: info@villaimm                                                

http://www.villaimmacolata.net/
mailto:info@villaimmacolata.net
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L'INCONTRO DEI SACERDOTI 
ROMENI GR.-CATTOLICI A VENEZIA 

 
Nei giorni 3-6 settembre 2012 si è tenuto a Venezia il terzo 

Incontro dei sacerdoti greco-cattolici romeni della diaspora 
europea, seguendo quello di Bologna - 2009 - e quello di Parigi -
2010. Gli organizzatori dell’incontro di quest’anno a Venezia sono 
stati i sacerdoti del Decanato Romeno Greco-Cattolico del 
Triveneto, con il decano padre Vasile Al. Barbolovici. 

Nell’incontro, attraverso una serie di conferenze, sono stati 
affrontati argomenti di storia ecclesiastica, di ecclesiologia e di 
diritto canonico, con vari momenti di preghiera secondo la 
tradizione orientale di rito bizantino e quella latina di rito romano, 
condivisione di esperienze pastorali e personali, ma sono stati 
organizzati anche momenti cu riguardavano la conoscenza delle 
bellezze artistiche e culturali che la meravigliosa città Venezia offre.  

Le conferenze sono state tenute dal padre Roberto prof. 
Giraldo, Preside dell’Istituto degli Studi Ecumenici San Bernardino 
di Venezia, prof. Riccardo Burigana, Direttore degli studi del 
medesimo Istituto –che ha scritto l’articolo al riguardo 
sull’Osservatore Romano– e S.Em.Card. Francesco 
Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi, il quale è stato accompagnato da padre drd Ioan Pop, 
sacerdote romeno gr.-cattolico dottorando a Roma in diritto 
canonico.  

I sacerdoti greco-cattolici romeni hanno avuto in questi giorni 
come guida e padre spirituale S. E. mons. Virgil Bercea, Vescovo 
greco-cattolico di Oradea-Romania, responsabile nel Sinodo della 
Chiesa Romena Unita a Roma, Greco-Cattolica, per la pastorale 
delle comunità romene cattoliche orientali di rito bizantino nella 
diaspora europea.  

È stato affrontato il tema giuridico-canonico dell’istituzione 
delle comunità orientali cattoliche di un altro rito sul territorio 
canonico della chiesa cattolica latina romana.  

È stato toccato anche il tema della presenza dei sacerdoti 
uxorati, cioè i sacerdoti che hanno scelto il matrimonio e la famiglia 
come stato di vita prima dell’ordinazione, secondo la tradizione 
antica e ininterrotta della Chiesa Romena Unita a Roma, Greco-
Cattolica, che esiste accanto a quella del sacerdote celibe, tipica 
della tradizione latina romana.  

Un altro momento importante da ricordare è l’udienza 
accordata dal neo-insediato Patriarca di Venezia, S.E. Mons. 
Francesco Moraglia ai sacerdoti romeni greco-cattolici presenti per 
un saluto cordiale. S.E. mons. Virgil Bercea, ha portato in dono 
l’album omaggio in occasione del centenario della nascita del card. 
Alexandru Todea, perseguitato per 16 anni nelle carceri del regime 
comunista. Mons. Bercea ha portato anche il saluto 
dell’Arcivescovo Maggiore, S. Beatitudine card. Lucian.  

Nella divina Liturgia celebrata il primo giorno dell’incontro, il 4 
settembre 2012, mons. Virgil Bercea ha dato alcuni titoli 
ecclesiastici tipici della chiesa orientale – la croce pettorale o il titolo 
di “Stavrofor” – e la Fascia rossa ad alcuni sacerdoti per il loro 
impegno nella missione pastorale in Europa. 

 P. Ioan Mărginean-Cociş, incaricato mass-media 

ÎNTÂLNIREA PREOŢILOR ROMÂNI 
GRECO-CATOLICI DE LA VENEZIA  
 
În zilele de 3-6 septembrie 2012 a avut loc la Veneţia-Italia 

cea de a treia Întâlnire a preoţilor greco-catolici din diaspora 
europeană, urmând celei de la Bologna-Italia (2009) şi celei de la 
Paris-Franţa (2010). Organizatorii întâlnirii de anul acesta de la 
Veneţia au fost preoţii din Protopopiatul greco-catolic român din 
Triveneto, în frunte cu 
pr. prot. Vasile 
Alexandru 
Barbolovici.  

Întâlnirea a 
cuprins o serie de 
conferinţe de natură 
istorică, eccleziologică 
şi de drept canonic, 
momente de 
rugăciune după 
tradiţia răsăriteană şi 
latină, împărtăşirea experienţelor pastorale şi personale, dar şi 
momente ce vizau cunoaşterea frumuseţilor artistice şi culturale 
pe care minunatul oraş Veneţia le oferă. 

Printre invitaţii de seamă amintim pe pr. prof. Roberto 
Giraldo, Directorul Institutului de Studii Ecumenice San 
Barnardino din Veneţia, franciscan al Conventului San 
Francesco della Vigna; prof. Riccardo Burigana, directorul de 
studii de la acelaşi institut - care scris articolul la Vatican - şi Em. 
Sa Card. Francesco Coccopalmerio, Preşedinte al Consiliului 
Pontifical ce se ocupă cu Textele Legislative, care a fost însoţit de 
pr. drd. Ioan Pop, prept greco-catolic român doctorand la Roma 
în drept canonic.  

Preoţii greco-catolici români l-au avut ca îndrumător şi 
părinte spiritual în aceste zile pe P.S. Sa Virgil Bercea, Episcop de 
Oradea Mare, responsabil în cadrul Sinodului Bisericii Române 
Unite cu Roma, Greco-Catolice cu pastorala comunităţilor 
parohiale din diaspora europeană. 

S-a abordat deasemenea tema preoţilor „uxorati”, adică 
preoţii care au ales căsătoria-familia ca statut de viaţă înainte de 
hirotonire, conform tradiţiei străvechi şi neîntrerupte a Biserici 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, alături de cealaltă 
tradiţie a preotului necăsătorit. 

Un alt moment important pe care dorim să-l menţionăm este 
audienţa acordată de nou-înscăunatul Patriarh al Veneţiei, 
Excelenţa Sa mons. Francesco Moraglia, preoţilor români greco-
catolici prezenţi pentru un salut cordial. P.S. Episcop Virgil 
Bercea i-a oferit în dar cartea cu centenarul naşterii cardinalului 
Alexandru Todea şi i-a transmis salutul din partea Prea Fericirii 
Sale card. Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolice.  

În cadrul Sfintei Liturghii de Marţi 4 septembrie 2012 câţiva 
preoţi au fost distinţi cu titlul de Stavrofor sau Cruce pectorală de 
către P.S. Ep. dr. Virgil Bercea, iar alţii au primit Brâul roşu  

P. Ioan Mărginean-Cociş, responsabil mass-media 

PERSOANE DE CONTACT  /  PERSONE DI CONTATTO 
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 3498273615; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; P. Cristian Sabău (Torreglia)  Cell: 3461796071, 
e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe  Munarini (Padova), Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it 

PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII 
Liturghiile se celebrează în fiecare Duminică de la orele 10.00. În 
sărbătorile mari, peste săptămână, la orele 18.30. 
La Bazilica Sf.Anton (în a 4a duminică a lunii) de la 10.00, în 
Capela Arhiconfraternităţii. 

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ 
Le Liturgie vengono celebrate ogni domenica dalle 10.00.  
Durante la settimana, solo nelle grandi feste, dalle 18.30. 
Presso la Basilica di S.Antonio (nella 4a domenica del mese)  
dalle 10.00, nella Cappella dell’Arciconfraternita. 

mailto:aetiuspop@yahoo.com

