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POSTUL MARE – Timp al convertirii i penitenei
A început Postul Mare, timp prielnic pentru
fapte peniteniale (mortificare, confesiune, caritate),
de reânoire interioar în pregtirea ateptrii Patelui
Domnului. Rugciunile Bisericii ne invit fr încetare
s ne purificm sufletele i s începem o via nou.
A ne converti, a ne îndrepta inimile spre
Dumnezeu înseamn a fi dispui s ne folosim de
toate mijloacele, pentru a tri aa cum El ne cere, fiind
sinceri cu noi înine, ne cutând s slujim la doi stpâni,
iubindu-l pe Dumnezeu cu tot sufletul i îndeprtând
din viaa noastr orice pcat deliberat. i toate acestea
în mijlocul situaiilor concrete specifice de via, de
activitate de sntate, familie s.a. ale fiecruia dintre noi.
Isus caut i cere de la noi o inim atent
cunosctoare a greelilor i a pcatelor ei i gata de a le
elimina. Dumnezeu dorete o recunoatere i o durere
sincer pentru pcatele svârite, care se manifest
înainte de toate în confesiunea sacramental, precum i
în mortificri i penitene fcute din iubire.
Pentru a ne întri cina, Biserica ne propune,
în rugciunile zilnice, psalmul în care Regele David îi
mrturisete cina i cu ajutprul cruia atâia sfini au
implorat, de-a lungul timpului, iertarea Domnului. Psalmul
acesta ne va fi i nou de folos în rugciune: ”Miluietem Dumnezeule, dup mare mila Ta....”(Ps. 50)
Dumnezeu ne va asculta, dac îi vom spune
din adâncul inimii: ”inim curat zidete întru mine
Dumnezeule i cu Spirit stpânitor m întrete”.
Adevrata convertire se manifest în comportarea noastr.
Dorina de a deveni mai buni trebuie s-i
gseasc exprimarea în studiu care este activitatea de
baz în aceast perioad, dar i în comportarea noastr
în colectivele din care facem parte, în micile mortificri
oferite Domnului.
Sursa mortificrilor pe care le cere de la noi
Domnul se afl aproape întotdeauna în îndatoririle
noastre cotodiene.
Multe mortificri încep o dat cu ziua: deteptarea
la ora prevzut, învingând somnul; punctualitatea
la program, preocuparea mai atent fa de propria

pregtire profesional, comportarea amabil cu colegii,
cumptarea la mâncare, ...... i eventual renunarea la
unele vicii, ordine i grij fa de lucrurile pe care le
folosim; evitarea judecrii altora, evitarea pierderii
timpului spre exemplu în jocuri pe calculator, plimbri
fr sens prin ora etc.
Îns pentru toate acestea este nevoie, înainte de
toate, s se in seama de acest sfat: ”dac cu adevrat
vrei s fi penitent, trebuie s respeci mai presus de
toate momentele zilnice de rugciune, de rugciune
intim, generoas, prelungit, care trebuie s le faci
de regul la or fix întotdeauna când ai aceast
posibilitate i nu haotic.
Pe lâng mortificrile, numite ”pasive” care
apar fr s le cutm, cele pe care ni le propunem se
numesc „active”. Între acestea o importan special o
are progresul interior i pentru obinerea puritii inimii,
mortificrile ce au a face cu simurile noastre interioare;
mortificarea imaginaiei, a memoriei , a inteligenei (ex
mai mult atenie la ore, la învtur etc.)
Desprinderea de lucrurile materiale, mortificarea
i abstinena ne cur de pcate i ne ajut s-l întâlnim
pe Domnul în viaa cotidian. Deoarece acela care îl
caut pe Dumnezeu, continuând s-i fac siei pe plac,
îl va cuta noaptea, iar în intuneric nu-L va putea gsi.
Cea mai bun mortificare este aceea care combate în
mici detalii, de-a lungul întregii zile – pofta crnii,
pofta ochilor i trufia vieii.
Este nevoie de mortificri care s nu-i mortifice
pe ceilali, care s ne fac pe noi mai buni, mai
înelegtori, mai deschii.
Noi nu vom fi mortificai dac suntem suspicioi,
dac depindem doar de egoismul nostru, dac îi
supunem pe ceilali capriciilor noastre, dac nu tim
s ne lipsim de ceea ce ne prisosete i uneori chiar
de ceea ce ne folosete. În schimb suntem mortificai
atunci când tim s devenim ”totul pentru toi”, ca s-i
mântuieti pe toi (1 Cor. 9,22).
Fiecare din noi trebuie s ne facem un plan
concret de mortificri, pe care s le oferim Domnului
(continuare în pag. 2)
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în fiecare zi, de-a lungul acestui Post.
În aceast perioad a Postului Mare, ni se
amintete c, pentru a-L urma pe Hristos, trebuie s ne
purtm propria cruce. Isus spunea: ”dac cineva vrea
s vin dup Mine, s renune la sine, s-i ia crucea în
fiecare zi i s M urmeze” (Lc. 9,23). Aceste cuvinte
ale lui Isus îi pstreaz i astzi, i pentru totdeauna
întreaga valoare, ele fiind adresate tuturor oamenilor
care doresc s-L urmeze, cci nu poate fi vorba de un
cretinism fr cruce. Cuvintele Domnului exprim o
condiie obligatorie: cine nu-i poart crucea i nu vine
dup Mine, nu poate fi discipolul meu.
Un cretinism al celui care ar avea pretenia
de a da deoparte crucea mortificrii voluntare i a
penintenei, ar fi un cretinism lipsit de virtui, un
cretinism doar cu numele, un cretinism lipsit de
Mântuire, de salvare.
Unul dintre semnele cele mai clare ale faptului
c delsarea a ptruns într-un suflet, este tocmai
abandonarea crucii, a micii mortificri, a tot ceea ce
într-un fel sau altul presupune sacrificiul i druire.
Fr spirit de sacrificiu i mortificare nu poate fi
vorba de progres în viaa interioar.
”i, dac cineva vrea s ajung s-L aib pe
Hristos (spune Sfântul Ioan al Crucii), niciodat s
nu-L caute fr cruce”.
Nici o zi fr cruce, nici o zi în care s nu purtm
Crucea Domnului în care s nu acceptm povara ei.
Drumul sfinirii noastre personale, trece zi de zi prin
cruce; dar nu este un drum nefericit, deoarece Hristos
însui ne ajut i cu El nu vine tristeea.
Crucea Domnului, pe care trebuie s o purtm
în fiecare zi, nu este aceea a egoismelor noastre, a
invidiilor, a rutilor i laitii noastre. Aceste lucruri
nu vin de la Domnul, nu ne sfinesc.
La un moment dat, mai devreme sau mai târziu,
vom întâlnii Crucea uneori, într-o mare greutate, alteori
întro boal grav i dureroas, în moartea unei fiine
iubite, într-un posibil dezastru economic – financiar etc.
S nu uitm c a fi cu Isus înseamn, în mod
sigur, a ne poticnii sub greutatea crucii Lui. Trebuie
s întâmpim aceste împotriviri obinuite cu curaj,
oferindu-le Domnului în semn de rscumprare.
Crucea, mic sau mare, acceptat aduce cu sine
pace i satisfacie în mijlocul durerii precum i merite
pentru viaa etern.
Cretinul care va trece prin via fugind
sistematic de cruce, de sacrificiu, nu-l va întâlni pe
Dumnezeu, nu va gsi fericirea, deoarece el fuge de
propria sa sfinenie.
S-i spunem lui Isus în rugciunile, în dialogul
nostru cu El, c suntem dispui a-L urma, purtându-ne
crucea, azi, mâine i întodeauna.
Pr. Anton RUS - Spiritualul Seminarului
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HABEMUS
Cuprini cu toii de febra alegerii unui nou Sfânt
Printe la cârma Bisericii Catolice, eram adunai în seara
de miercuri, 13 martie, în Aula Magna a Seminarului
nostru, urmrind cu sufletul la gur ceea ce se petrece în
Piaa San Pietro. Desigur c toi ochii ne erau intii spre
hornul Capelei Sixtine, de unde la scurt timp dupa ora 20,
ora României, mult ateptatul fum alb s-a ridicat mre
deasupra Vaticanului. Dup ce fumul alb a fost confirmat
de clopotele Bazilicii Sfântului Petru nu mai exista nici
un dubiu. Urma mult faimosul anun al cardinalului
proto-diacon Jean-Louis Tauran: ANUNTIO VOBIS,
GAUDIUM MAGNUM: HABEMUS PAPAM!
Îns aceasta este ceea ce am putut observa cu
toii, dar ce s-a petrecut în tot acel timp, în decurs de
aproximativ o or? Exist desigur un anumit ritual care se
desfoar din momentul alegerii, pân la binecuvântarea
dat de noul Episcop al Romei.
Pentru a ne informa cu privire la culisele din acea
seara i pentru a ne rspunde la câteva întrebri, l-am
rugat pe printele vice-rector Eduard Fischer s ne acorde
un scurt interviu:
Ludat s fie Isus, printe! În primul rând, cum
este constituit conclavul Cardinalilor?
În veci. Amin. Probabil este de bun augur a începe
întocmai prin a explica ce înseamn acest cuvânt, conclav,
i ce anume semnific acesta. Conclavul este un cuvânt
latinesc compus din prepoziia cum, tradus prin “cu” i
substantivul clavis, care înseamn cheie, sugerând faptul
c reuniunea se desfoar cu uile încuiate. Conclavul
în sine const în reuniunea în Capela Sixtin a Palatului
Apostolic din Vatican a cardinalilor electori ai Bisericii
Catolice. Dup cum se tie, orice cardinal care nu a
împlinit vârsta de 80 de ani înainte ca Scaunul lui Petru
s devin vacant, este considerat elector. Conclavul
este precedat de reuniunile tuturor cardinalilor, atât
electori cât i ne-electori, numite “congregaii”, în care
se discut i se evalueaz situaia Bisericii în respectivul
moment, încercând s se contureze profilul noului Pap
care urmeaz s fie ales. La data stabilit de cardinalii
aflai în decursul congregaiilor pregtitoare, se stabilete
ziua conclavului. Condiia fundamental este ca toi
cardinalii electori s fie deja sosii în Vatican pentru a
putea participa la procedurile de alegere a noului Episcop
al Romei. Electorii care nu vor putea veni la conclav,
trebuie s-i argumenteze în scris motivele absenei lor,
urmând ca acestea s fie evaluate de colegiul cardinalilor
i acceptate dac sunt întemeiate. În dimineaa zilei
conclavului, toi cardinalii, sub conducerea decanului
colegiului cardinalilor, celebreaz în Bazilica Sf. Petru
Liturghia Pro eligendo Romano Pontifice (Pentru alegerea
Romanului Pontif), iar în dup amiaza aceleiai zile se
intr în conclav.
Cum se intr în conclav, în Capela Sixtin?
Este de-a dreptul înltoare procesiunea care
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(urmare din pag. 2)

pornete din Capela Paulin a Palatului Apostolic, unde
s-au adunat în prealabil cardinalii electori pentru un
scurt moment de rugciune. Procesiunea traverseaz
“Sala Regal”, dup care se ajunge în Capela Sixtin.
Printre momentele liturgice semnificative este depunerea
jurmântului de pstrare a secretului alegerii noului
Pap de ctre toi cardinalii electori, apoi ceremonierul
pontifical, prin faimoasa expresie extra omnes (s ias
toi), invit toat lumea care nu face parte din cei autorizai
s participe la conclav s prseasc Capela Sixtin. Pe
toat durata zilelor conclavului, atât cardinalii cât i cei
care îi însoesc în conclav, vor prsi Capela Sixtin prin
Palatul Apostolic, având acces doar în zona securizat a
Vaticanului, în care se afl i Domus Sanctae Marthae
(Casa Sf. Marta) unde sunt cazai cu toii. Nimeni din
personalul care interacioneaz cu cardinalii nu pot prsi
zona securizat pe toat durata conclavului i sunt supui
la acelai jurmânt al pstrrii secretului total despre orice
ar afla din cele privitoare la alegerea Suveranului Pontif.
Cum se alege noul Suveran Pontif?
Astfel dup o meditaie scurt inut de un
ecleziastic dinainte ales de cardinali, încep votrile.
Fiecare cardinal are, pentru fiecare sesiune de vot, câte
un bilet pe care este tiprit Eligo in Summum Pontificem
(Aleg ca Pontif Suprem), text în urma cruia va înscrie cu
propria mân numele celui pe care consider în contiin
c trebuie s-l aleag pe scaunul Sf. Petru. Fiecare bileel
împturat de dou ori, apoi este depus la vedere i personal
de ctre fiecare cardinal în urna pregtit în acest scop. La
finalul sesiunii buletinele de vot sunt numrate, verificate
i apoi reverificate, întocmindu-se câte un proces verbal la
finalul fiecrei sesiuni de vot. În seara intrrii în conclav
se ine doar un singur tur de scrutin, urmând ca în zilele
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urmtoare s se in cîte dou tururi de scrutine, pân
când cineva va atinge pragul de minim dou treimi din
voturile exprimate.
Cine poate fi ales în aceast funcie?
În mod canonic, orice preot celibatar sau episcop
din Biserica Catolic poate s fie ales succesor al Sf.
Petru. Electorii sunt îns doar cardinalii de pân la 80
de ani. Uzanele conclavului au demonstrat c în marea
majoritate a cazurilor au fost alei cardinali participani la
conclav. Ne putem întreba de ce se aleg tocmai între ei?!
În cazul alegerii unui preot care îndeplinete condiiile
necesare, acesta trebuie cât mai repede posibil adus în
incinta Capelei Sixtine, unde este întrebat dac accept.
Apoi, cât de repede posibil trebuie hirotonit episcop cu
rit solemn. Dac îns este ales un episcop, de asemenea
trebuie adus în faa electorilor pentru a avea acceptul
alegerii sale. Toate acestea într-un secret deplin i maxim
confidenialitate! Odat împlinite toate aceste formaliti
canonice, se poate face anunarea public a alegerii. Pentru
a nu complica lucrurile, din cei peste o sut de cardinali
electori, cu siguran se gsete unul apt pentru aceast
slujire foarte important, iar toat procedura de finalizare
a alegerilor în conclav poate fi dus imediat la îndeplinire.
Ce urmeaz dup atingerea pragului de dou
treimi din voturi?
Atingând pragul de minim dou treimi din voturi
de ctre unul dintre cardinalii electori aflai în Capela
Sixtin, este chemat ceremonierul pontifical împreun cu
ali doi ecleziastici, pentru a îndeplini rolurile notariale.
Decanul cardinalilor sau cel care îl înlocuiete în mod
legitim, întreab pe cel ales dac accept alegerea
(continuare în pag. 4)
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canonic: Acceptasne electione de te canonica factan in
Summum Pontificem? (Accepi alegerea ta canonic ca
Pontif Suprem?). Primind acceptul, decanul îl întreab:
Quo nomine vis vocari? (Cu ce nume vrei s fi chemat?).
Noul ales rspunde: Vocabor Benedictus XVI, Franciscus,
etc (Numele). Ceremonierul înscrie toate acestea în
procesul verbal al alegerii noului Pontif Roman. Din acest
moment al acceptrii alegerii canonice, noul Suveran
pontif devine imediat i deplin Episcop al Romei i
întâistttor al Bisericii Catolice.
Când anume se d semnalul fumului alb, de
unde provine i ce simbolizeaz acesta?
La terminarea votrilor de dup fiecare intrare
în Capela Sixtin, dimineaa i seara, buletinele sunt
arse într-o sob special amenajat, de unde în funcie
de rezultatul alegerilor iese celebrul fum negru, sau
alb, prin hornul montat pe acoperiul Capelei Sixtine.
În momentul atingerii pargului necesar de dou treimi,
arderea ultimelor buletine de vot este pregtit special
spre emanarea fumului alb, spre anunarea urbi et orbi
(urbei romane i lumii întregi) c s-a ales noul succesor
al Sf. Petru. Spre a risipi confuzia care poate s fie creat
datorit nuanelor albicioase ale fumului, la ultimele dou
conclavuri s-au tras i clopotele bazilicii vaticane.
Ce se petrece pân în momentul în care noul
pap este anunat public?
Noul Suveran Pontif este însoit de ceremonierul
pontifical în sacristia Capelei Sixtine, celebra Camer a
lacrimelor, unde va îmbrca inuta pontifical prevzut
în mod liturgic. Noul Pontif se va reîntoarce în Capela
Sixtin, unde se va celebra un scurt rit liturgic, iar
cardinalii vor prezenta obediena în faa noului Pontif.
Cine trebuie s anune din balconul bazilicii Sf.
Petru alegerea canonic i numele celui ales?
Cardinalul protodiacon. Cardinalii sunt împrii în
trei grupe: diaconi, preoi i episcopi. În vechime, cardinalii
erau întocmai clericii romani, preoii i diaconii, împreun
cu cei apte episcopi din diecezele care înconjoar Roma,
aa-numitele sedii suburbicare. În timp, acest titlu de
„cardinal”, în marea majoritate a situaiilor, a început s
fie conferit îndeosebi episcopilor, iar în situaii rare i unor
preoi. Astfel, episcopii care îi desfoar slujirea în curia
Papei, în structurile administrative centrale ale Bisericii,
formeaz grupul „cardinalilor diaconi”. Episcopii care se
desfoar în ambientul pastoral, în sediile arhiepiscopale
din marile centre bisericeti ale lumii, formeaz grupul
„cardinalilor preoi”. În final, titularii celor apte sedii
episcopale suburbicare (Ostia, Albano, Porto-Santa
Rufina, Sabina-Poggio Mirtetto, Velletri-Segni, Frascati
i Palestrina) care înconjoar Dieceza de Roma, precum
i patriarhii orientali care au titlul de cardinal, formeaz
grupul „cardinalilor episcopi”. Cardinalul protodiacon,
ieind la balconul central al bazilicii, anun: Annutio vobis
gaudium magnum: Habemus Papam! (V anun o bucurie
mare: Avem Pap). Apoi, continu: Eminentissimum ac
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Reverendissimum Dominum, Dominum Prenumele de
botez al noului Pontif ales, Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Numele de familie al noului Pontif ales,
qui sibi nomen imposuit Numele pontifical ales de
noul Pontif (Prea-eminentul i Prea-reverendul Domn,
Domnul Prenumele, Cardinal al Sfintei Biserici Romane,
Numele, care i-a luat numele (pontifical) de cutare. La
scurt timp dup aceast anunare, noul Suveran Pontif va
iei la balcon spre a se prezenta i a saluta credincioii
adunai în piaa Sf. Petru, dup care va da Binecuvântarea
papal urbi et orbi, cu obinerea indulgenei plenare.
Care sunt în general activitile Episcopului
Romei în prima zi de pontificat?
Nu exist un calendar fix al primei zile de pontificat,
în afar de celebrarea Sf. Liturghii „pro Ecclesia” (pentru
Biseric), prezidat de noul Pontif i împreun slujit cu
cardinalii electori în Capela Sixtin. În rest, fiecare nou
Pontif îi structureaz agenda în funcie de situaia dat.
Printe, cum ai trit întregul fir al evenimentelor,
începând cu anunarea demisiei emeritului Papa
Benedict al XVI-lea i continuând cu surpriza adus
de alegerea noului Suveran Pontif, Papa Francisc, în
persoana Cardinalului Jorge Mario Bergoglio?
În ceea ce privete cazul demisiei Papei Benedict
al XVI-lea, cred c am rmas cu toii foarte surprini de
aceast alegere, dar dincolo de toate speculaiile care
s-au facut, trebuie s privim treburile în mod obiectiv.
Demisia a fost motivat personal de însui Papa Benedict
al VI-lea, i cred cu trie c ne-a spus adevratul motiv.
Degradarea fizic continu i-a spus cuvântul, ceea ce
era vizibil de la o vreme încoace, iar prin gestul su de
profund smerenie a pus înaintea sa interesele Bisericii
i nu binele su sau al imaginii sale. Un om de credin
i cu o contiin sntoas i integr tie când i cum
trebuie s acioneze spre binele semenilor. Papa Bendict
nu a dorit ca guvernarea administrativ Bisericii pelegrine
s sufere din cauza infirmitilor sale tot mai evidente. A
fost un gest de mare curaj i responsabilitate! Cât privete
noul Suveran Pontif, Papa Francisc, nu m-am ateptat
la alegerea sa. În fond indiferent cine ar fi fost ales, cu
siguran ar fi fost o alegere îneleapt. Fiecare îi are
propria carism, dar s nu uitm, Hristos este Capul
Bisericii, iar Spiritul Sfânt este dynamis-ul, puterea care
acioneaz aspra mdularelor ei. Gesturile i atitutdinea
Papei Francisc îl prezint ca fiind expresia unei alte slujiri
exemplare a lui Dumnezeu. Firete, fiecare succesor al
Sf. Petru are propria personalitate, stil, formare, ceea ce îi
face s fie diferii, fr ca noi s fim continuu preocupai
în a-i compara. Papa Benedict, un studios prin excelen,
este probabil unul dintre cei mai mari teologi ai timpurilor
noastre, iar Papa Francisc se arat a fi un om cu o deosebit
sensibilitate pastoral, înclinat cu precdere spre cei
sraci i oprimai. S îi binecuvânteze Bunul Dumnezeu
pe amândoi Pontifi, druindu-le viaa cea venic drept
rsplat a slujirii lor.
Iulian – Antoniu SUCIU
Anul I
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Credina
Prin credin, omul îi pune în întregime lui
Dumnezeu mintea i voina. Cu toat fiina, omul
îi d asentimentul lui Dumnezeu care se reveleaz.
Credina este puterea sufleteasc de a accepta ca
adevrate datele învturii de credin ce nu pot fi
înelese raional uneori, sau nu pot fi vzute cu ochii.
Credina cretinne condiia esenial în
mântuire, este mijlocul, modul sau calea prin care
noi prin care noi primim harul divin, care ni se ofer
prin Hristos, pentru a conlucra cu el, mântuirea
subiectiv fiind o sinergie, împreun lucrare, a
harului primit, cu credina care-l accept. Credina
este ea însi un dar al
lui Dumnezeu, în sensul
c ea n-ar fi posibil
dac nu s-ar simi
chemarea i atracia
harului lui Hristos
care o provoac. „Nici
credina nu e de la
voi - zice Sfântul Ioan
Hrisostom – cci de
n-ar fi venit Hristos
i nu ne-ar fi chemat,
cum am fi putut noi
s credem?”. Credina
implic i efort, sim
interior
i
voin,
prin acestea putând
s pregustm bucuria
vieii venice, scopul
nostru pe pmânt.
Pe lâng libera
adeziune a omului fa
de adevrurie ce nu pot
fi cuprinse cu ajutorul
raiunii credina face parte i din grupul celor trei
virtui teologale. Ea este un dar al Spiritului la care
omul nu contribuie cu nimic. Este ceea ce vine de la
Dumnezeu i care nu ar fi putut fi obinut, posedat
prin efortul propriu al omului. Ea este „credina
care mut i munii”. Credina vie lucrtoare este
o virtute când este susinut cu efort i voin de
desvârire, de trire în Hristos i cu Hristos.
Înc din cele mai vechi timpuri membrii
Bisericii cretine i-au mainfestat credina în Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu care S-a întrupat, a
murit pe cruce i a înviat a treia zi oferind astfel
împcarea cu Dumnezeu, cu ajutorul anumitor
simboluri de credin. Deii acestea aveau formulri
diferite în funcie de tradiile locale, toate exprimau
acela lucru: dumnezeirea lui Hristos Isus. Dintre
toate simbolurile de credin dou ocup un loc
central.
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Simbolul apostolilor sau didahia celor
doisprezece apostoli, numit astfel pentru c este
considerat pe drept cuvânt ca rezumatul fidel
al credinei apostolilor. Este considerat ca fiind
vechiul simbol baptismal al Bisericii fiind totodat
i cel mai vechi catehism, folosit pentru instruirea
catehumenilor înainte de primirea botezului.
Cel de-al doilea simbol este cel NicenoConstantinopolitan, având acest nume deoarece a
fost alctuit/ fixat în timpul primelor dou Sinoade
Ecumenice. La Niceea în 325 vor fi formulate
primele apte articole ale acestui simbol iar la

Constantinopol în 381 vor fi fixate urmtoarele
cinci articole. Acest simbol de credin sau Crez,
cum mai este cunoscut, a fost alctuit în urma
cercetrii i îmbinrii mai multor tradiii locale
prin aceasta demonstrând unitatea Bisercii i
credina comun chiar dac este exprimat în mai
multe moduri. Acest simbol de credin este comun
pân astzi tuturor marilor Biserici din Occident
i Orient fiind mrtirisit de fiecare dat în cadrul
Sfintei Liturghii. Prin aceast mrturie poporul
cretin îi mrturisete credina în Hristos cel mort
i înviat aa cum au primit-o de la Sfinii Apostoli
mai întâi pe cale oral pein Sfânta Tradiie i apoi în
scris prin Sfânta Scriptur, acestea fiind izvoarele
credinei cretine.
Redacia
5

EXPERIEN PASTORAL
Chiar dac au trecut câteva luni de când m-am
întors în ar dintr-o frumoas experien în Italia, în
mintea mea înc persist frumoasele amintiri cu persoane
dragi pe care le-am cunoscut acolo. Totul a început în
primvar când printele Rector mi-a propus s m duc
în Italia într-o parohie pentru a experimenta puin din
pastoraia Bisericii Romano-Catolice. Bineîneles c la
o asemenea propunere nu am putut spune decât „da”.
Acest schimb de experien avea deja vechime fiind
început cu vreo zece ani în urm. Fa de ali colegi mai
mari de ai mei care au fcut acest schimb de experien,
eu am fost mai norocos, deoarece toi ceilali nu tiau
unde se duc, nu cunoteau pe nimeni. În acest sens eu
am fost mai norocos, datorit faptului c cu doi ani în
urm preotul de acolo, Don Giuliano Gulmini, a vizitat
Seminarul nostru i am avut ocazia de a iei în dou seri
cu el în ora, astfel cunoscându-l mai bine. Având ocazia
de a-l cunoate dinainte pe Don Giuliano nu pot spune
c am fost mai avantajat decât ali colegi care au mers
acolo, atâta tot c pentru o persoan care ieea pentru
prima dat din ar neînsoit de nimeni a fost mai uor
s se adapteze unui mediu nou i s se integreze mai bine
în comunitate. Nu am stat foarte mult pe gânduri, am
confirmat rapid faptul c vreau s m duc.
Din momentul confirmrii au aprut i mici
gânduri i neliniti, una dintre ele fiind limba. Chiar
dac în primul an am studiat puin italian mi-era destul
de greu s dialoghez în italian. O a doua problem
era cum voi reui s m confrunt cu activitile la care
trebuia s particip? Dup un timp am scpat i de aceste
gânduri. La un moment dat am fost contactat de ctre
Don Giuliano care mi-a relatat puin ceea ce voi face
când voi ajunge în Italia. Mi-a spus s vorbesc i cu
Mirel Demian, studentul care a fost cu un an înainte
acolo i el s îmi relateze din experiena lui. Dup ce
am aflat mai multe despre ceea ce va urma s fac, nu
a trebuit decât s atept momentul plecrii. Iat c
timpul a zburat i într-o diminea de iulie m-am trezit
în aeroportul din Cluj-Napoca. Urma s m urc pentru
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prima dat într-un avion i s ajung la Bergamo, unde
eram ateptat de Don Giuliano. Momentul zborului a
fost un moment emoionant, dar nu unul care s m
sperie. Iat-m ajuns la Bergamo dup dou ore de
zbor. Aici Don Giuliano era în compania altor dou
persoane, Vicenzo i de Don Deny un preot din Coasta
de Filde, care era în vizit în parohia unde aveam s
ajung i eu. De la Bergamo a trebuit s mai mergem
vreo 200 de kilometrii pân la destinaie. Parohia
se afla într-o mic provincie din regiunea Veneto,
Villanova del Ghebbo, o localitate de 3000 de locuitori
în Provincia de Rovigo. Itinerariul meu a început în 3
iulie i avea s se sfâreasc în 18 August. Pe parcursul
acestei perioade am locuit alturi de Don Giuliano i
capelanul su Don Peter Onyenso, un preot din Nigeria
în casa parohial din Villanova del Ghebbo.
Primele zile au fost pentru mine zile ale tcerii,
deoarece nu stteam foarte bine cu limba, dar dup vreo
trei zile aceast problem a trecut. Fiind primele zile nu
am avut prea multe activiti, astfel c în timpul liber
luam bicicleta i vizitam localitile din apropiere. Dar
a trebuit s înceap i activitatea. Dup o sptmân a
început Grest. Eu mai auzisem de acest cuvânt pân s
ajung în Italia, dar nu tiam cu ce se mnânc, nu tiam
ce este. Este o activitate de var care implic copiii
timp de trei sptmâni la jocuri, activiti sportive i
creative în parohie. În paralel parohia se mai pregtea
de un eveniment important, împlinirea a 250 de ani de la
sfinirea pietrei de temelie a Bisericii. Iat c încet timpul
s-a scurs i a trecut prima sptmân din activitatea de la
Grest i a venit timpul s ne pregtim pentru Aniversarea
Pietrei de temelie a Bisericii. Evenimentul era cu atât
mai important deoarece trebuiau s vin doi episcopi,
unul dintre ei era episcopul locului Lucio Sorevitto de
Franceschi Episcop de Rovigo i cellalt Giampaolo
Crepaldi Arhiepiscop de Trieste. Pe lâng Liturghie,
parohia a oragnizat i un concert Gospel i un musical
despre Fericitul Ioan Paul al II-lea, astfel c a fost
(continuare în pag. 7)
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puin de lucru zilele acelea. Dup tot acest eveniment
am continuat activitatea cu copiii la Grest. În paralel
cu aceasta mergeam cu Don Giuliano la familii pentru
colocvii sau pentru alte probleme spirituale ale parohiei,
aveam colocvii cu tineri care voiau s se cstoreasc i
în timpul liber mai vizitam i câte ceva. De asemenea în
perioada aceasta am colaborat i cu Aciunea Catolic
diecezan care organiza o tabr diecezan de var
pentru preadolesceni, tabr la care am i participat.
Bineîneles c i parohia organiza o astfel de tabr dar
aceasta era dedicat adolescenilor. Astfel c în acelai
timp organizam i tabra parohial. În acest mod au
decurs primele sptmâni din Italia, foarte dense în ceea
ce privete activitatea, cum spunea i Don Giuliano „nu
am mai avut demult un an aa încrcat, fiecare sear
s fiu prins cu câte o întâlnire.” Tradiia Grest-ului este
s se încheie cu o sear în care sunt implicai i prinii
copiilor care au participat la Grest, din pcate nu am mai
reuit s particip la închidere deoarece a trebuit s m
duc în Tabra ACR(Azione Catholica Ragazzi-Aciunea
Catolic pentru Copii) despre care am amintit mai sus.
Aici am întâlnit ali oameni alte tipuri de activiti, dar
a fost destul de familiar pentru mine, deoarece a fost un
grup de vreo 10 copii din Villanova del Ghebbo, aa c nu
mi-a fost foarte greu s m acomodez unei noi activiti.
Timp de cinci zile am fost plecai la munte la Ravascletto
în provincia de Trulli în Nordul Italiei, o zon foarte
frumoas nu departe de Austria. Am avut i ocazia de a
ne întâlni cu episcopul de Rovigo, pe care l-am mai vzut
la Villanova dell Ghebbo, el a venit acolo deoarece era
un plan pastoral vizitarea tuturor taberelor parohiale care
erau organizate de ctre parohiile din dieceza de Rovigo.
Au fost zile frumoase cele de la munte, care au avut un
rol semnificativ în viaa mea. Pe lâng experien miam fcut o grmad de prieteni. Dup terminarea taberei,
urma începerea alteia, cea parohial. Ne-am întors acas,
ne-am odihnit dou zile i dup care am luat-o din nou
la drum, într-un alt loc mult mai frumos i cu activiti
total diverse. Aici tabra se adresa adolescenilor i
tematica era mult mai complex ca i dincolo. S-au fcut
drumeii în munte, am urcat pân la 2000 de metri la
grani cu Austria, s-a fcut Canoe, dar bineîneles c
am avut împreun i momente educative i religioase. i
aici ne-a vizitat episcopul Lucio care a inut s ne spun
cât este de important s participm i s susinem aceste
tabere. Dup opt zile ne-am întors la Villanova del
Ghebbo, pentru mine a fost destul de grea reîntoarcerea
deoarece urma ultima sptmân pe care o mai aveam la
Villanova i nu prea îmi doream s m întorc. În aceast
sptmân am avut timp s m odihnesc i s vizitm
anumite puncte turistice cum ar fi Delta Padului, Casa
lui Petrarca i Rimini. Vizita la Rimini nu a avut un scop
turistic, ci s îi întâlnim pe Alex Petrica care lucreaz
la Caritas Rimini, a fost i el unul dintre studenii care
au fost la Don Giuliano i pe Ctlin Burda care în
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perioada aceea a fcut un voluntariat la Caritas Rimini.
Am menionat anumite persoane în acest articol.
Le-am menionat cu un anumit scop, au fost persoane
cheie în toat aceast activitate. Primul, Vicenzo, a fost
un om de la care am îneles ce mult conteaz implicarea
în Biseric i rugciunea. El avea o vorb „ eu am trei
familii: soia mea, sora mea i Biserica”. Cea de a doua a
fost Don Peter Onyenso, el a fost pentru mine mai mult
un contraexemplu deoarece nu era un tip care se implica
prea tare în activitile parohiale, vorbea tot timpul la
telefon i nu era deschis cu Don Giuliano cu care ar
fi trebuit s aibe un raport cât mai familiar. A mai fost
Maria Pia, pe ea nu am menionat-o pân acum dar i
ea a avut un rol important în toat activitatea pe care am
avut-o. A fost femeia care avea grij de casa parohial,
fcea mâncare, curenie i toate celelalte treburi casnice,
pentru mine a avut o însemntate pentru c s-a ocupat
de mine ca i mama mea. i bineîneles toate celelalte
persoane cu care am colaborat la Villanova. Dei l-am
lsat lsat la urm este totui prima persoan, cel care
m-a influenat ajutat m-a chemat în Italia, Don Giuliano.
A fost foarte semnificativ pentru mine aceast persoan.
Îmi este foarte greu s spun despre el ceva pentru c tot
ceea ce am învat de la el triesc în momentul de fa.
A fost o persoan foarte bun, deschis dialogului, care
a trecut prin multe greuti în via, care l-au maturizat,
un om deosebit. Fiecare moment alturi de el a fost un
moment memorabil.
Ca experien pastoral am rmas cu multe, dar
pentru mine experiena dobândit a fost aceea a vieii.
Cred c nu este zi în care s nu-mi zboare gândul la câte
un moment petrecut în Italia sau la câte o persoan de
acolo. A fost ceva extraordinar, sper s mai am ocazia
de a mai ajunge la Villanova del Gebbo.
Alexandru FARC
Anul III
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Exorcismele prebaptismale
Printre primii scriitori bisericeti care vorbesc
despre se numr i Sf. Ipolit al Romei oferin date
eseniale despre modul cum se desfurau acestea.
Trebuie lmurit faptul c acestea se administrau cu
puin timp înaintea botezului, dup o perioad de
pregtire.
Exorcismele sunt jurminte, conjurri, porunci
adresate demonului în numele lui Dumnezeu, pentru
a renuna s exercite o influen malefic asupra unor
case, locuri sau asupra unei persoane anume. Cei
selectai pentru a primii botezul, catehumenii, primeau
evanghelia prin cateheze apoi li se puneau mâinile pe
cap, fiind exorcizati. Pentru ca cei ce urmau s primeasc
botezul s poat învinge mai uor ispitele diavolului.
Dac omul în general a cedat tentaiilor având pe Isus
ca model i ajutai de rugciunile Bisericii catehumenii
nu se deprtau de El, chiar i pentru o vreme scurt,
pentru a evita ispita. Confruntarea cu satana în pridvorul
bisericii, în pragul noii viei cretine, al unirii cu Hristos
gsete o prefigurare riturile de trecere de „monstrul,
balaurul” ale religiilor predecesoare cretinismului.
Exorcistul era brbat nehirotonii, membru al
clerului inferior, cci succesul luptei lui inea de voia
i harul lui Dumnezeu prin Hristos i de lucrarea întrînsul a Spiritului Sfânt. Dar dac era nevoie de el ca
episcop, preot sau diacon, era hirotonit. „Trebuie s tii
c dup cateheza zilnic noi v trimitem spre glasurile
exorcitilor, luându-v în primire de cei rânduii s fac
aceasta, ca unii care împodobesc casa pentru împratul.
Cci e cu neputin ca diavolul s v prseasc aa
uor”. În acest fel Sf. Ioan Hrisistomul în secolul V
îi organiza pe catehumeni spre a fi cât mai pregtii
pentru primirea botezului. Efectele exorcismelor
erau: alungarea demonilor, curirea minii i pocina
inimii, adic pregtirea spiritual i psihologic a
catehumenului pentru primirea adevratului su Stpân
i Împrat.
Atitudinea exterioar a catehumenilor, care
veneau la exorciti desculi, dezbrcai (acoperii cu
o simpl tunic sau manta) i cu mâinile întinse spre
cer, simboliza durerea pe care o simeau cei inui în
lanurile satanei. Prin aceasta artau starea lor de robi,
care vor s se elibereze din tirania celui ru i totodat se
pregtesc s intre într-o nou captivitate, s primieasc
jugul cel uor de purtat al lui Hristos. Rugciunile de
exorcizare erau citite apte zile de-a rândul de ctre
exorciti sau de ctre preoii care catehizau înainte de
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botez, iar în ziua a opta sau chiar în ziua botezului erau
svârite de arhiereul care avea s celebreze botezul.
Acesta îi exorciza pe fiecare în parte pentru a ti dac
sunt curai. Dac vreunul nu era bun sau nu era curat, era
îndeprtat pentru c n-a ascultat cuvântul cu credin.
Cel care era „demonizat” trebuia s fie învat ce este
cucernicia, dar s nu fie primit în comunitate înainte de
a fi purificat; totui dac este ameninat de moarte era
primit. Cei care erau admii trebuiau s-i fac baie i
s se spele joi iar dac o femeie era în perioada regulei
va fi amânat i va primea botezul alt dat. Postul
era obligatoriu în ziua de vineri i în ziua de sâmbt
episcopul îi aduna într-acela loc pe cei care primeau
botezul. Poruncindu-le tuturor s îngenuncheze i
punând-i mâinile peste ei poruncea spiritelor strine
s-i prseasc i s nu se mai întoarc la ei.
Dup încheierea exorcismelor acestea erau
urmate de lepdrile de satana, ele constituind expresia
sau semnul vzut al ruperii de bunvoie a oricror
legturi ale candidatului cu satana. Aleii se înfiau
înaintea preoilorstând în genunchi, pentru a semnala
atitudinea de captivi, spunând rugciunea cu minile
ridicate pentru a arta c au scpat de robia grea cât i
pe cea uoar, a lui Hristos, în care urmau s intre.
Astzi, din motive pastorale, exorcizrile
prebaptismale se limiteaz la citirea celor patru
rugciuni de exorcizare în pridvorul bisericii, înainte i
dup acestea suflând de trei ori asupra celui ce urmeaz
s se boteze binecuvântându-l de trei ori la frunte, gur
i piept urmând dup acestea dialogul lepdrii i unirii
cu Hristos al preotului cu catehumenul sau dac este
prunc cu naul su.
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