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MARIA, FEMEIA CELEI DE-A TREIA ZI
A� dori c� îns��i Fecioara Maria în persoan� s� 

intre în casa voastr�, s� v� deschid� larg ferestrele, �i 
s� v� adreseze urarea unui Pa�te fericit. O urare imens� 
precum bra�ele celui condamnat, întinse pe cruce sau 
îndreptate c�tre cerurile libert��ii.

Mul�i se întreab� cu surprindere cum se face 
c� evanghelia, în timp ce ne vorbe�te despre Isus care 
apare în ziua de Pa�te la multe persoane, precum Ma-
riei Magdalena, femeilor mironosi�e �i ucenicilor, nu 
aminte�te, în schimb, de nici o apari�ie a Fiului înviat 
Mamei sale. Eu a� avea un r�spuns: deoarece nu era 
nevoie! Nu era nevoie ca Isus s� apar� Fecioarei Maria, 
deoarece Ea, singura, a fost prezent� la înviere.

Pentru a ne con� rma cât de mult a fost legat des-
tinul Fecioarei Maria de Pa�tele Fiului, evanghelia ne 
prezint� cel pu�in dou� momente, în care fraza „a treia 
zi”, sigl� cronologic� prin care se indic� învierea, face 
referin�� la prezen�a, dac� nu chiar la protagonismul 
Fecioarei Maria.

Primul moment este prezentat de Sfântul Luca. 
Prezint� dispari�ia lui Isus în templu pe când avea 12 ani 
�i reg�sirea lui în „a treia zi”. Cercet�torii sunt de acord 
s� interpreteze acest episod ca pe o profe�ie ascuns� a 
ceea ce s-ar �  întâmplat mai târziu cu ucenicii, în mo-
mentul în care Isus înf�ptui trecerea Sa din aceast� lume 
la Tat�l, tot la Ierusalim, într-o s�rb�toare a Pa�telui, 
mul�i ani mai târziu. Ar �  vorba despre o parabol� care 
face aluzie la dispari�ia lui Isus în spatele pietrei mor-
mântului, �i la glorioasa Sa apari�ie dup� trei zile.

Cel de-al doilea moment este prezentat de Sfân-
tul Ioan. Este vorba despre nunta din Cana, în timpul 
c�reia interven�ia S� ntei Maria, anticipând „ceasul” 
lui Isus, introduce în banchetul oamenilor vinul noii 
alian�e pascale, �i face s� explodeze, înainte de timp, 
„gloria” învierii. Ei bine, �i acest episod începe cu o 
expresie voit�: „A treia zi”.

Sfânta Maria, a�adar, este cea care are de-a face 
cu „cea de-a treia zi” în a�a m�sur� încât nu este doar 

� ica întâi n�scut� a Pa�telui, dar într-un anume sens 
este �i mama acestuia. Sfânta Maria, femeia celei de-a 
treia zi, treze�te-ne din somnul stâncii! Nu a�tepta lu-
minile zorilor. Nu a�tepta ca femeile s� vin� cu miro-
deniile. Vino tu mai întâi, cu re� exul Celui înviat în 
ochi �i cu parfumul m�rturiei tale directe.

Când celelalte Marii vor sosi în gr�din�, cu pi-
cioarele udate de rou�, s� ne g�seasc� deja treji �i s� 
�tie c� au fost precedate de tine, unica spectatoare a 
luptei dintre Via�� �i Moarte. Aceasta nu este lips� de 
încredere în cuvintele lor. Dar sim�im atât de tare asu-
pra noastr� tentaculele mor�ii, încât m�rturia lor nu ne 
ajunge. Da, ele au v�zut triumful înving�torului. Dar 
nu au experimentat înfrângerea adversarului. Numai tu 
ne po�i garanta c� moartea a fost învins� cu adev�rat, 
deoarece ai v�zut-o f�r� r�su� are la p�mânt.

Sfânt� Marie, femeia celei de-a treia zi, d�-ne 
certitudinea c� moartea nu va mai avea putere asupra 
noastr�. C� nedrept��ile popoarelor au zilele num�ra-
te. C� str�lucirile r�zboiaelor se reduc în lumini cre-
pusculare. C� suferin�ele s�racilor au ajuns la ultime-
le pic�turi. C� foamea, rasismul, drogul sunt reportul 
unei vechi contabilit��i falimentare. C� plictiseala, 
singur�tatea, boala sunt r�m��i�ele unor gestiuni 
antice. �i, c� în sfâr�it, lacrimile tuturor victimelor 
violen�ei �i a durerii vor �  în curând �terse precum 
bruma de soarele prim�verii.

Sfânt� Marie, femeia celei de-a treia zi, smulge 
de pe fa�a noastr� giulgiul disper�rii �i înf��ur� pentru 
totdeauna, într-un col�, fa�ele p�catelor noastre.

D�ruie�te-ne un pic de pace. �i d�ruie�te-ne 
speran�a c�, atunci când va veni momentul înfrun-
t�rii decisive, �i pentru noi la fel ca �i pentru Isus, 
tu s� �  arbitra care, a treia zi, s� con� rmi în sfâr�it 
victoria noastr�.

Preluat din scrierile Mons. Antonio Bello
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IUBIREA PRIN FAPTE
„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Fiul S�u Unul-N�scut, ca oricine crede în El s� 

nu piar�, ci s� aib� via�� ve�nic�”(In 3, 16).
 Prin aceste cuvinte ale Evangheliei dup� 
Ioan ni se arat� cum p�timirea �i moartea lui Isus 
Hristos sunt manifestarea suprem� a iubirii lui 
Dumnezeu pentru oameni. El a fost primul care �i-a 
manifestat iubirea, d�ruindu-ne ceea ce iubea mai 
mult, pe Fiul S�u.
 Credin	a noastr� este o revelare a bun�t�	ii, 
a milostivirii, a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. 
Dumnezeu este iubire, El este iubirea (agape) care 
se d�ruie�te, iar aceast� d�ruire este totul, lumineaz� 
totul. Sfântul Pavel scrie: „El m-a iubit �i s-a dat 
pe Sine însu�i pentru mine” (Gal 2, 20). Iubirea lui 
Dumnezeu pentru noi culmineaz� cu sacrificiul de 
pe Calvar. Dumnezeu i-a oprit lui Avraam bra	ul 
când acesta era pe punctul de a-�i sacrifica unicul 
fiu, dar nu a oprit bra	ele celor care îi r�stigneau Fiul 
pe Cruce. D�ruirea lui Hristos constituie o chemare 
adresat� nou�: de a r�spunde acestei iubiri. Iubirea 
cu iubire se pl�te�te, neexistând moned� îndeajuns 
de valoroas� pentru a acoperi iubirea. 
 Omul a fost creat dup� chipul �i asem�narea 
lui Dumnezeu (Gen 1, 27), iar Dumnezeu este iubire 
(1 In 4, 8). De aceea, inima omului este f�cut� pentru 
a iubi, �i cu cât iube�te mai mult, cu atât se identific� 
mai mult cu Creatorul ei; doar când iube�te poate 
fi fericit�. Dumnezeu vrea s� fim ferici	i aici, pe 
p�mânt, deoarece omul nu poate tr�i în mod autentic 
f�r� iubire. Deducem deci c� sfin	irea personal� nu 
este centrat� pe lupta împotriva p�catului, ci pe 
iubirea pentru Cristos. Iubirea lui Dumnezeu pentru 
oameni �i a oamenilor pentru Dumnezeu izvor��te 
dintr-o prietenie reciproc�. Una din caracteristicile 
proprii prieteniei este dialogul, conversa	ia. Pentru 
a-L iubi pe Domnul trebuie s�-L cunoa�tem �i 
s�-i vorbim. Îl putem cunoa�te meditându-i via	a 
prezentat� în Sfintele Evanghelii. Acolo El ni 
se arat� uman �i foarte apropiat de via	a noastr�. 
S�-I vorbim, s� dialog�m cu El în rug�ciune �i în 
Sacramente, în special în Sfânta Euharistie.
 Isus, în via	a Sa ascuns�, discret�, s-a 
coborât pân� la aspectele cele mai comune ale 
existen	ei omene�ti; la via	a cotidian� a unui 
lucr�tor cu bra	ele, care-�i între	ine familia din 
munca proprie, împlinind astfel voin	a Tat�lui S�u 
Ceresc. Cunoscând via	a lui Isus, vom înv�	a s� o 
sfin	im pe a noastr�. Tot ce este cu adev�rat omenesc 
poate fi sfânt, poate fi temelia iubirii noastre pentru 
Dumnezeu, deoarece Domnul, asumându-�i natura 
noastr�, a sfin	it-o.
 Faptul c� �tim c� Dumnezeu ne iube�te 
cu o iubire infinit� este „vestea cea bun�” care ne 

umple de bucurie �i d� sens vie	ii noastre. Vestea 
c� Cristos a înviat este cea pe care el ne cere s� 
o împ�rt��im tuturor oamenilor. 
i prin aceasta 
noi putem afirma c� „am cunoscut �i am crezut 
iubirea pe care o are Dumnezeu fa	� de noi” (1 
In 4, 16). Dumnezeu î�i revars� constant harurile 
Sale asupra noastr�. Cunoscând ce a f�cut �i ce 
face Domnul pentru noi oamenii, niciodat� nu 
trebuie s� ni se par� suficient r�spunsul pe care-l 
d�m iubirii Sale infinite.
 Voin	a lui Dumnezeu ni se arat�, în general, în 
împlinirea cu credin	� a poruncilor �i a înv�	�turilor 
Bisericii. În acestea observ�m ce vrea Dumnezeu 
de la noi, iar respectând înv�	�tura Bisericii îl 
p�str�m pe Domnul viu în sufletul nostru. Iubirea 
de Dumnezeu nu const� în sentimente sensibile, cu 
toate c� Domnul ni le poate da pentru a ne ajuta în 
via	a de credin	�, ci în deplina identificare a voin	ei 
noastre cu Voin	a lui Dumnezeu. De aceea trebuie 
s� ne întreb�m deseori dac� facem lucrurile ce se 
cuvin, dac� activitatea noastr� este o ofrand� adus� 
m�re	iei Lui...
 Iubirea se pl�te�te cu iubire, dar cu o 
iubire efectiv�, manifestat� în realiz�ri concrete, în 
îndeplinirea îndatoririlor noastre fa	� de Dumnezeu 
�i fa	� de ceilal	i, chiar dac� sentimentele sensibile 
lipsesc! „Perfec	iunea absolut�, scrie Sfânta Tereza 
de Avila, nu const� în daruri exterioare, nici în mari 
extaze... ci doar în faptul c� voin	a noastr� este 
conform� cu voin	a lui Dumnezeu”.
 În slujirea lui Dumnezeu, cre�tinul trebuie 
s� se lase condus de credin	�, dep��ind astfel st�rile 
emo	ionale. Sentimentul în sine nu este r�u, ci rea este 
importan	a pe care o acord�m uneori sentimentelor. 
Emo	iile constituie pentru unii adev�rata pietate, 
pân� într-acolo încât pare a fi pierdut� dac� dispare 
emo	ia. Iubirea adev�rat�, sensibil� sau nu, include 
toate aspectele existen	ei noastre. Ea ne face s�-L 
punem pe Dumnezeu pe primul loc în via	a noastr�. 
O persoan� pioas�, lipsit� de bigotism, caut� s�-�i 
îndeplineasc� îndatorirea, iar devo	iunea sincer� o 
conduce la munc�. Falsa pietate are consecin	e în 
via	a obi�nuit� a cre�tinului, deoarece nu se traduce 
în îmbun�t�	irea comportamentului sau ajutarea 
celorlal	i.
 Împlinirea voin	ei lui Dumnezeu prin 
îndatoririle, mai mari sau mai mici, este cel mai 
sigur ghid pentru cre�tinul care vrea s� se sfin	easc� 
chiar în timpul vie	ii p�mânte�ti.

Anton RUS,
P�rinte spiritual
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ASPECTE ALE CONTEMPORANEIT��II
 Secolul al XX-lea a fost unul dintre cele mai 
devastatoare secole din istorie. Este un secol marcat 
de sânge. Se g�se�te pu	in� consolare în faptul c�, în 
vremurile de demult, cei care ucideau erau tot atât de 
numero�i �i nu comiteau mai pu	ine victime decât ast�zi, 
doar atâta c� odinioar� era mai pu	in� lume pe p�mânt. 
Acest gen de constatare nu reconforteaz� decât statistica.
 „Ast�zi nu exist� nici o regiune din lume care s� 
nu ascund� un focar de r�zboi, de tulbur�ri, de tensiuni 
sau de activit�	i teroriste. La con� ictul ideologic dintre 
Est �i Vest se adaug� antagonismul adânc dintre Nord 
si Sud, creat de inegalitatea economic� �i de lipsa de 
în	elegere mutual�. Rela	iile dintre popoare se bazeaz� 
pe voin	a de putere �i pe interes, ceea ce, de altfel, nu 
este ceva nou; este nou îns� faptul c� lumea de	ine, 
pentru întâia oar�, mijlocul de a se suprima pe ea 
îns��i �i de a ceda acelei atrac	ii a neantului de la care 
numai religia o mai poate împiedica” (1). Observa	ia 
f�cut� de A. Frossard la scurt timp dup� alegerea ca 
Pap� a lui Karol Wojtyla este actual� �i azi, cu excep	ia 
con� ictului ideologic dintre Est �i Vest, care a c�zut 
odat� cu Zidul Berlinului.

Acela�i autor surprinde dezorientarea omului 
modern, care, pierzându-L  Dumnezeu �i  valorile 
morale , devine treptat-treptat, în contextul secularizat, 
sclavul lumii tehnicizate �i a consumismului.
 „Teama unui con� ict universal cre�te mereu: 
omul s-a închis în istorie �i nu domin�. El a crezut în 
umanism, în �tiin	�, progres sau în tot felul de idei 
meta� zice, c�zute unele dup� altele în pulbere; acum 
el nu mai crede în nimic �i nu a�teapt� nici o lumin� 
sau compasiune din vreun dincolo spiritual. Cu toate 
acestea, în grea	a lui, el resimte înc�, uneori, un fel de 
aspira	ie dureroas� spre un altceva, pe care e incapabil 
s�-l numeasc� �i pe care se duce adesea s�-l caute pe 
la diferitele tehnici sau mistici mai mult sau mai pu	in 
sinuciga�e” (2). 
 În prezent, lumea pe care Biserica este trimis� 
s� o evanghelizeze nu poate �  de� nit� simplu ca un 
spa	iu de misiune necre�tin, ci mai degrab�, „ca 
situa	ia uman� în care Evanghelia lui Cristos nu a 
devenit înc� acea realitate concret� în care oamenii, 
primind Evanghelia, sunt a�eza	i pe cale cu Cristos spre 
Împ�r�	ia lui Dumnezeu” (3). În acest context, „lumea” 
se g�se�te atât în spa	iul care nu a fost niciodat� cre�tin, 
cât �i în structurile moderne ale societ�	ii secularizate. 
Procesul de secularizare care înso	e�te civiliza	ia 
tehnologizat�, ideologiile seculariste �i folosirea lor ca 
putere politic�, toate acestea sunt semne ale lumescului.
 „Situa	ia lumii de azi se prezint�, a�adar, diferit 
de situa	ia în care Biserica �i-a desf��urat misiunea 
înainte de epoca modern�. Spectrul ariei spirituale 
umane, c�reia se adreseaz� misiunea Bisericii este foarte 

vast �i variat. Biserica trebuie, de aceea, s� abordeze 
aceste arii spirituale în mod diferit pentru a avea o 
e� cien	� salvatoare” (4). Este realitatea zilelor noastre...
 Practic, lumea contemporan� se g�se�te între 
dou� perspective. Se a� � la sfâr�itul unei lumi vechi 
care las� locul lumii noi. „În spatele nostru se afund� o 
lume, ce nu e alta decât universul contemplativ al Evului 
Mediu, ale c�rui puternice unde religioase, apoi culturale, 
s-au prelungit pân� la noi, aducându-ne totodat� sensul 
inteligibilit�	ii lumii, sensul moral, intui	ia unei armonii 
universale �i speran	a unui destin ve�nic al � in	ei umane. 
Toate aceste bunuri spirituale ne veneau de la Dumnezeu, 
a c�rui prezen	� în centrul gândirii omului ac	ioneaz� ca 
un principiu de neînlocuit, de unitate �i de comuniune. 
Sunt resturile acelei lumi strânse în jurul Catedralei, care 
sunt pe cale s� dispar�, �i pe care e zadarnic s� încerc�m 
a le smulge nop	ii istoriei. 
 În fa	a noastr�, o alt� lume, o lume nou�, 
întemeiat� nu pe contemplarea lui Dumnezeu, ci pe 
un simplu sistem de rela	ii dialectice, î�i face apari	ia 
încetul cu încetul, lipsit� înc� de structuri perceptibile, 
de parc� ar �  în stare gazoas�. În intervalul în care ne 
g�sim acum, am pierdut punctele de sprijin intelectuale 
�i morale ale lumii opuse, iar lumea ce se formeaz� nu 
ne ofer� înc� nimic ferm; plutim literalmente pe ape, 
ceea ce nu reclam� decât un lucru care tocmai începe 
s� ne lipseasc�: credin	a” (5).
  Trebuie precizat doar c� la baza acestui 
comportament al omului contemporan se a� � concep	ia 
autonom� despre lume care s-a manifestat cu intensitate 
deosebit� începând cu secolul al XVIII-lea, cunoscut 
ca secolul iluminismului. Datorit� con� ictului pe care 
l-a avut cu teologia apusean�, cultura iluminist� a 
deplasat centrul de interes al omului contemporan de la 
Dumnezeu �i credin	�, la ra	iunea autonom� �i la �tiin	�.
 R�mâne doar o întrebare: ce mai poate s� 
fac� Biserica prin slujitorii ei? R�spunsul ar �  s� re-
evanghelizeze lumea întreag�, adic� s� preg�teasc� 
lumea pentru o noua evanghelizare. Societatea a uitat 
de valorile morale ale religiei �i �i-a întemeiat propriul 
sistem de valori,  care se a� � în opozi�ie cu sistemul de 
valori al Bisericii. Preo�ii trebuie s� se preg�teasc� din 
toate punctele de vedere (îndeosebi din punct de vedere 
moral), iar apoi s� ias� la “seceri�ul” încredin�at de Isus 
Cristos Bisericii

Paul CERNUCAN,
ANUL -III-

(1) Andre FROSSARD, Nu v� teme�i - convorbiri cu Ioan Paul al 
II-lea. Traducere din limba francez� de Pr. Teodor Racovi	an, Ed. 
Via	a Cre�tin�, Cluj-Napoca, 2002, p. 164.
(2) Ibidem, p. 167.
(3) Valer BEL, Misiunea Bisericii în lumea contemporan�, Presa 
Univeritar� Clujean�, Cluj-Napoca, 2002, pag. 83 - 84.
(4) Valer BEL, op. cit., p. 84.



4 Seminarium Varadiensis

RITUALUL SFÂNTULUI BOTEZ ( I )
 Urm�toarele rânduri sunt o provocare de a da 
piept cu spiritualitatea autentic�. Este o invita�ie pentru 
orice om preocupat de ini�ierea în tainele Bisericii.
 O catehez� baptismal� actual� �i pertinent� 
poate deschide apetitul pentru cunoa�terea valorilor 
autentice ale Bisericii �i pentru via�a spiritual�. 
Sub gesturile rituale se ascund adev�rate comori. 
Ritualul baptismal cuprinde trei p�r�i distincte: 
rituri prebaptismale (exorcizarea, lep�darea de 
Satana, m�rturisirea de credin��), ritualul baptismal 
propriu-zis (ungerea prebaptismal�, cufundarea 
întreit� sau turnarea) �i rituri postbaptismale 
(sp�larea ritual�, tonsura).
 Toate riturile care preced Botezul se desf��oar� 
în pridvorul Bisericii (prisp�, pridvor, tind�, prag, 
poart�). Acest fapt relev� 
caracterul de ritual, de trecere 
(pascal) al Botezului. Prispa 
este un loc de trecere amplasat 
înaintea u�ilor sfântului loca� 
�i este considerat un element 
exterior spa�iului ecleziastic 
propriu-zis. Prispa îl pune 
pe om în fa�a unei r�scruci 
fundamentale. Cel care a 
ajuns în pridvor trebuie s� 
aleag� între calea mântuirii 
�i cea a p�catului. Prispa 
este deci locul de decizie, 
un prag al op�iunii. Omul 
a� at în „prisp�” este omul 
suspendat între existen�a 
profan� �i Dumnezeu. Este 
omul jum�t��ilor de m�sur�, 
incapabil de a urca scara 
mântuirii �i de asemenea incapabil de a-�i asuma r�ul 
f�r� s� regrete în adâncul su� etului.
 Pridvorul este un loc de trecere, loc de re� exie, 
loc peniten�ial, loc de refugiu, loc de exorcizare, loc 
de m�rturisire a credin�ei. Tinda bisericii este v�zut� 
ca un spa�iu intermediar, ca o verig� de leg�tur� între 
cele dou� lumi: cea profan� �i cea religioas�, ca loc de 
exorcizare sau scen� de lupt� între lumea intermediar� 
a „duhurilor nev�zute”, ostil interpuse între om �i 
Dumnezeu.
 Pragul reprezint� un spa�iu de trecere între 
exterior (profan) �i interior (sacru). Simbolizeaz� de 
asemenea � e desp�r�irea (dac� cel venit r�mâne în 
prag �i nu-l pofte�te nimeni în�untru), � e posibilitatea 
unei alian�e, uniuni sau reconcilieri (dac� cel sosit este 
întâmpinat în prag �i poftit în interior). Pragul exprim� 
limita la care se sfâr�e�te ceva �i începe altceva. Poarta 
simbolizeaz� trecerea dintre dou� st�ri (de la sclavie 

la libertate, de la r�u la bine, etc). Ea se deschide 
întotdeauna spre mister. Trecerea prin poart� este o 
trecere de la profan la sacru. Por�ile bisericilor sunt 
deschideri ale pelerinajului sacru ce duce spre Sfânta 
S� ntelor, spre locul prezen�ei adev�rate a Dumnezeirii.
 Primul element al Botezului îl reprezint� 
exorcizarea prebaptismal�. Dac� credem în existen�a 
lui Dumnezeu, nu putem nega realitatea Diavolului 
�i a insinu�rii lui în via�a noastr�. Un fapt important 
este confruntarea cu Satana în pridvorul Bisericii, în 
pragul noii vie�i, cre�tine, în pragul unirii cu Cristos. 
Exorcizarea prebaptismal� presupune eliberarea de 
Satana, de toate lucrurile lui, de to�i slujitorii lui �i de 
toat� tru� a lui.
 Toate mitologiile vechi, referitoare la no�iunile 

sinonime – monstru, diavol, 
dragon, balaur, �arpe – 
p�streaz� ideea de paznic al 
pragului, str�jer al comorilor 
ascunse, adversarul care 
trebuie înfrânt pentru a 
ob�ine comoara nemuririi 
prin învingerea tuturor 
obstacolelor �i di� cult��ilor 
vie�ii. Rostul monstrului 
este de a provoca la efort, la 
st�pânirea fricii, la eroism, 
de a ajunge la bunurile 
superioare. Cea mai mare 
�iretenie a Diavolului const� 
în a ne convinge c� el nu 
exist�, astfel reu�ind s� se 
ascund� în spatele propriei 
sale imagini, îmbr�când 
o aparen�� groteasc� care 

ni se pare inofensiv�. Tocmai în aceast� privin�� ne 
l�s�m în�ela�i. diavolul nu este doar „negru”, ci este 
„multicolor”, ne apare ca ademenitor, fascinant. Dac� 
ar �  doar „negru”, ne-ar inspira groaz� �i am fugi de el, 
în schimb el �tie s� ne seduc�, s� ia chip de înger pentru 
a ne în�ela. Este expert în arta disimul�rii, a deghiz�rii, 
a manipul�rii �i a iluzoriului.
 „Lep�d�rile de Satana” se fac imediat dup� 
exorcizare, iar acestea reprezint� proba marii op�iuni: 
„de partea cui vrei s� � i?”. De obicei, lep�d�rile se 
fac cu fa�a c�tre Apus, ca semn al obscurit��ii în care 
ar vrea s� ne �in� „st�pânul lumii întunericului”, pe 
când declararea ader�rii la Cristos �i a m�rturisirii de 
credin�� precedente ritualului baptismal propriu- zis 
se fac cu fa�a c�tre R�s�rit, de unde izvor��te Lumina 
Adev�rului. (va urma)

Elena BONETA,
ANUL -III-
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RECENZIE – „OMUL ÎN C�UTAREA SENSULUI”
Viktor E. Frankl este un psihiatru vienez, doctor 

în neurologie �i � loso� e, fondatorul celei de-a treia 
�coli vieneze de psihoterapie, p�rinte al logoterapiei. 
 Supranumit „profetul sensului vie	ii” �i 
provenind dintr-o veche �i nobil� familie evreiasc� 
din Praga, a trecut prin patru lag�re naziste. Cartea 
sa – „Omul în c�utarea sensului” � ind o m�rturie 
a experien	elor sale personale �i a descoperirii 
fundamentelor �i a aplic�rii logoterapiei în situa	iile în 
care se a� a.
 Manuscrisul primei sale c�r	i, „Doctorul 
�i su� etul” a fost con� scat la intrarea în lag�r, dar a 
reu�it s�-l rescrie pe buc�	i de hârtie furate de c�tre un 
camarad în timpul deten	iei. Acest fapt i-a dat speran	� 
�i putere de supravie	uire. 
 „Omul în c�utarea sensului”, un best-seller cu 
peste zece milioane de copii vândute 
pân� la moartea autorului, se împarte 
în trei mari capitole: Experien�e 
dintr-un lag�r, Logoterapie într-o 
coaj� de nuc� �i Cazul unui optimism 
tragic, ad�ugat în 1984.
 Prima parte descrie, dup� 
cum a� rm� �i titlul, experien	ele 
sale din diferite lag�re, analizând 
atât propria lui persoan�, restul 
condamna	ilor, cât �i gardienii. 
Aici, el identi� c� trei st�ri prin care 
trec de	inu	ii: �ocul de la intrarea în 
noul regim de via	�, manifestat prin 
deziluzie, mai apoi apatie, când 
ace�tia se obi�nuiesc cu stilul de 
via	� �i cu rutina lag�rului, moment 
în care numai valorile îi pot 	ine în 
via	� (sensul care îl d� existen	ei 
�i suferin	ei sale), iar în � nal, în 
perioada eliber�rii (dac� de�inutul a 
reu�it s� supravie	uiasc�), se simte 
depersonalizat, angoasat �i disperat.
 Mai departe sus	ine c� omul este liber în 
interiorul s�u �i acest fapt nu i se poate fura. El este 
capabil de alegere în orice situa	ie. Mai mult, omul 
nu este un rezultat al condi	iilor psihologice sau � zice 
la care este supus. Cei care erau credincio�i erau cei 
care rezistau cel mai bine în lag�r. Prin sensul pe care 
religiozitatea îl d�dea suferin	ei lor, ei reu�eau s� 
tr�iasc� cu speran	� �i s� nu se dezumanizeze. De altfel, 
autorul vorbe�te �i de aceia care ajungeau la sinucidere 
sau care deveneau brute, asemenea animalelor. În acest 
context, î�i veri� c� teoria �i chiar reu�e�te s� o aplice, 
ajutându-�i fra	ii de suferin	� în momentele critice.
 Printre altele, este impresionant� relatarea 
comuniunii spirituale de iubire pe care o tr�ie�te cu 

so	ia sa, c�p�tând speran	�, claritate �i for	� pentru a 
supravie	ui. Chiar dac� nu avea nici o veste de la ea, 
el îi sim�ea prezen�a al�turi, fapt ce-i crea un sens, 
trans� gurând suferin�a la care era supus.
 Povestirea continu� cu eliberarea sa, dup� cum 
însu�i m�rturise�te, preg�tit� de Dumnezeu. Observ� 
cum prizonierii elibera	i sunt supu�i la un �i mai mare 
gol existen	ial atunci când, întor�i acas�, nu g�sesc  
ceea ce se a�teptau – uneori nu mai aveau la cine s� 
se întoarc�, to�i membrii familiei � ind mor�i. Suferin	a 
care odat� avea un sens tocmai în reîntoarcerea la cei 
dragi, acum pare a �  în van, iar fo�tii de�inu�i sunt 
dispu�i s�-i trateze pe ceilal�i semeni într-un mod crud, 
motivându-�i comportamentul ca � ind o consecin�� a 
torturilor prin care ei în�i�i au trecut.
 Al doilea capitol, Logoterapie într-o coaj� de 

nuc�, descrie cât se poate de concis 
�i de clar ce este logoterapia �i care 
sunt principiile pe care se bazeaz�. 
Autorul descrie psihoterapia sa ca 
� ind una bazat�  pe sens. Mai mult, 
vorbe�te despre voin�a de sens, 
comparând aceasta cu voin	a de 
pl�cere a lui Freud sau de cea de 
putere a lui Adler. 
 Mai departe Frankl vorbe�te 
de golul sau vacuumul existen	ial, 
fenomen speci� c prin excelen	� 
secolului XX, caracterizat prin 
plictis, care devine agresiune, 
dependen	�, manifestate prin 
conformism sau totalitarism. Astfel, 
omul duce o via	� dec�zut�, f�r� 
scop. Solu	ia valabil� este �i pentru 
secolul nostru c�utarea scopului 
propriu în lume �i autorealizarea. Iar 
pentru noi, cre�tinii, mântuirea este 
acest scop care ne ofer� �i sens!

 Scopul poate �  c�utat, creat sau experimentat. 
Suferin	a înceteaz� a �  suferin	� când i se atribuie un 
scop. Tehnicile de care se folose�te logoterapia sunt: 
inten	ia paradoxal� �i dere� ectarea.
 În încheiere doresc s� subliniez c� Frankl 
m�rturise�te c�, în lag�r, persoanele religioase au fost 
cele care au reu�it s�-�i tr�iasc� cu demnitate suferin	a, 
s� o accepte �i chiar s� se deschid� întru ajutorarea 
celorlal	i, din pu	inul lor: o felie de pâine, o can� de 
sup�, un zâmbet sau o mân� de ajutor. Este de ajuns 
s� ne amintim de t martirii din toate timpurile �i toate 
confesiunile, care s-au dovedit a �  cu adev�rat urm�tori 
ai lui Hristos!

Alexandru DUMA,
ANUL -III-
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,,GAUDIUM ET SPES”
 Gaudium et Spes este o constitu�ie pastoral� ce 
trateaz� rolul Bisericii în lumea contemporan�. Documentul 
a fost redactat în cadrul lucr�rilor Conciliului Ecumenic 
Vatican II. In prima parte sunt prezentate problemele legate 
de Biseric� �i voca�ia omului, iar în cea de-a doua, câteva 
chestiuni urgente cu care Biserica se confrunt�.

Evolu	ia actual� a lumii �i progresul tehnic aduc o 
serie de trasform�ri atât pe plan social, cât �i psihologic, moral 
�i religios. Acest lucru îl face pe om s�-�i pun� tot mai multe 
întreb�ri legate de rolul s�u pe p�mânt. Cele mai profunde 
întreb�ri pe care acesta �i le pune sunt: care este rolul durerii, al 
r�ului �i al mor�ii? Ce va urma dup� aceast� via�� p�mânteasc�? 
Pentru a g�si r�spuns acestor întreb�ri, Conciliul propune 
colaborarea dintre om �i Biseric�. Transform�rile produse 
pe plan social ajut� omul s� se încadreze în tipul de societate 
industrial� din zilele noastre, îns� de cele mai multe ori f�r� 
posibilitatea de a-�i crea personalitatea, ci mai degrab� este 
determinat s� ac�ioneze ca un robot. Pe plan psihologic, moral 
�i religios, desconsiderarea institu�iilor, a legilor �i a modului de 
a ac�iona, a gândi �i a sim�i din trecut duce la o grav� tulburare 
comportamental� �i la dezorientare în ceea ce prive�te normele 
de conduit�. Noile conduite in� uen�eaz� �i via�a religioas�. De 
exemplu, suprimarea supersti�iei în câmp religios comport� 
dou� efecte: pe de-o parte pe unii îi îndep�rteaz� de Dumnezeu, 
în timp ce pe al�ii îi face s� aib� un sim� mai viu al lui Dumnezeu. 
Întregul progres tehnic, pe lâng� aspectele sale bune, provoac� 
�i con� icte care scindeaz� omul din interior.
 Majoritatea oamenilor de �tiin�� �i a cercet�torilor 
a� rm� c� tot ce exist� pe p�mânt trebuie raportat la om, care 
este centrul �i culmea a toate. Chiar dac� la întrebarea „ce este 
omul” s-a dat de-a lungul istoriei diferite r�spunsuri, Biserica 
� ind instituit� de Dumnezeu, este singura capabil� s� dea 
un r�spuns exhaustiv. Tot ea, Biserica, este cea care îi ofer� 
omului posibilitatea de a-�i cunoa�te demnitatea �i voca�ia.
 Cu toate c� a fost creat de Dumnezeu în stare de 
har �i dreptate originar�,  prin gre�ita întrebuin�are a libert��ii 
sale, omul a p�c�tuit, devenind neascult�tor fa�� de voin�a 
divin�. Omul are datoria s� acorde o importan�� deosebit� 
atât trupului, � ind templu al Spiritului Sfânt, cât �i su� etului, 
deoarece acesta este „locul” unde, prin con�tiin��,  „vorbe�te” 
cu Dumnezeu. Cu toate c� mântuirea lui depinde de legea 
moral� pe care Dumnezeu i-a s�dit-o în inim�, el este liber s� 

aleag� s� o respecte sau nu. Totu�i, Conciliul îndeamn� la un 
comportament virtuos �i la dep��irea tenta�iei individualiste, 
pentru ca omenirea s� poat� sta ca o comunitate care oglinde�te 
iubirea fratern� în fa�a lui Dumnezeu.
 Misiunea Bisericii în lume este una strict 
religioas�. Biserica, Sacrament al lui Hristos, are în viziunea 
eshatologic� mântuirea umanit�	ii. Prin faptul c� Biserica 
nu depinde de structuri ale secularului, cum ar �  politica, 
economia, ea poate s� f�ureasc� leg�turi între popoare, � ind 
un factor de coeziune important. 
 Cea de-a doua parte a constitu�iei Gaudium et Spes 
trateaz� despre problemele pe care omenirea le traverseaz�, 
ba chiar mai mult, încearc� s� propun� solu�ii acestor 
probleme. Este vorba în primul rând despre desconsiderarea 
pe care lumea o manifest� fa�� de c�s�torie �i familie. 
Conciliul aminte�te c� la baza societ��ii st� familia, iar dac� 
aceast� „celul� de baz�” este s�n�toas�, rezultatul va �  o 
societate s�n�toas�. C�s�toria este sfânt�, indestructibil�, 
� ind un Sacrament al lui Cristos. În cadrul c�s�toriei au 
loc atât dragostea conjugal�, cât �i procreerea. Astfel c� 
promovarea c�s�toriei, a familiei �i a valorilor acestei ne 
apare ca �i o îndatorire.
 Biserica recunoa�te necesitatea promov�rii culturii, 
dar ne aten�ioneaz� c� aceasta este subordonat� perfec�ion�rii 
integrale a omului. De-a lungul istoriei, Biserica a apelat 
întotdeauna la cultur� pentru a face cunoscut� Evanghelia lui 
Hristos, precum obi�nuia s� spun� Papa Ioan Paul al II-lea.
 În continuare, Conciliul abordeaz� problematica 
sferei economice �i politice amintindu-ne c� obiectul �i 
scopul economiei este dezvoltarea plenar� a omului �i nu 
bog��ia sau pro� tul. Doar prin aceast� atitudine economic� 
este posibil� înl�turarea tuturor nedrept��ilor sociale pe 
care ��rile dezvoltate le provoac� ��rilor s�race sau în curs 
de dezvoltare. În ceea ce prive�te politicul, îndatorirea 
comunit��ii politice este aceea de a veghea la binele comun 
�i la respectarea drepturilor cet��enilor.
 Documentul se încheie cu o chemare la pace, 
sugerând în� in�area unor organisme care s� � e ostile 
r�zboiului �i s� promoveze adev�rata pace care vine din 
iubirea fratern�.

Alina S�R�CU�,
ANUL -III-

Public�m din nou lista adus� la zi a parohiilor care au 
sprijinit Seminarul Teologic cu 10% din fondurile care au 
intrat odat� cu s� n�irea caselor în luna ianuarie. Domnul s� 
îi r�spl�teasc� atât pe preo�ii parohi, cât �i pe � ecare dintre 
credincio�i. V� mul�umim din su� et!
Parohia Ghenci 120 lei
Parohia „Sfânta Treime” - �imleu Silvaniei, 700 lei
Catedrala „Sfântul Nicolae”, Oradea 950 lei
Parohia “Duminica Tuturor S� n�ilor” (Don Orione), 
Oradea 200 lei
Parohia �tei 200 lei
Parohia „Sfântul Gheorghe”, Oradea 200 lei
Parohia Sudrigiu, 50 lei
Parohia Dr�goteni, 50 lei
Parohia Popola, 100 lei
Parohia Beiu�, 400 lei

Parohia B�i�a, 50 lei
Parohia Gr�dinari, 50 lei
Parohia Ioani�, 50 lei
Parohia  Prisca, 50 lei
Parohia Petrani, 50 lei
Parohia V�lani, 50 lei
Parohia Sf. Famiglie – Zal�u, 50 lei
Parohia �uncuiu�u de Beiu�, 150 lei
Parohia Haieu, 100 lei
Parohia �umal, 100 lei
Parohia „Sf. Petru �i Pavel” – Zal�u, 250 lei
Parohia Valea lui Mihai, 100 lei
Parohia Franciscan� “Adormirea Maicii Domnului” – 
Oradea, 1.010 lei
Parohia Bobota, 50 lei.
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BISERICA MEDIEVAL� DIN HAIEU (II )
Dat� � ind simplitatea auster� a bisericii, precum 

�i lipsa unei in� uen	e dintr-un mediu cu o arhitectu-
r� de piatr� evoluat�, este greu de crezut c� Episcopul 
or�dean ar �  ctitorul acestui modest l�ca� de închina-
re, având în vedere c� la începutul secolului al XIV-lea 
Episcopia de Oradea se num�ra printre cele mai bogate 
Dieceze din Regatul ungar. (1)

O biseric� a c�rei construc	ie este datat�, ca �i 
în cazul celei din Haieu, în primii ani de dup� invazia 
t�tar�, se a� � la Fughiu, sat situat la est de Oradea care, 
asemenea Haieului, în a doua jum�tate a secolului al 
XIII-lea, se g�sea în propietatea comun� a Episcopului 
�i Capitlului or�dean. (2)

Biserica din Fughiu este construit� în stil roma-
nic târziu, cu elemente gotice, �i este format� dintr-o 
nav� cu deschideri romanice �i altar poligonal cu des-
chideri gotice. De speci� cat este c� nava este construit� 
din piatr� ecarisat�, în timp ce altarul �i contrafor	ii din 
c�r�mid� �i piatr� de râu. (3)

În consecin	�, analizând cele dou� biserici situa-
te pe o arie geogra� c� relativ restrâns�, având un poten-
	ial ctitor comun �i o datare a perioadei de construc	ie 
aproximativ identic�, îns� cu diferen	e atât de evidente 
privind dispozi	iile planimetrice, precum �i tehnicile de 
construc	ie în piatr�, este evident c� în cazul bisericii 
din Fughiu s-a folosit o tehnic� de construc	ii evoluat�, 
în timp ce la Haieu, una rudimentar�. Planul bisericii 
din Fughiu este unul romanic, cu elemente gotice spe-
ci� c celei de a doua jum�t�	i a secolului al XIII-lea, în 
timp ce planul bisericii din Haieu este unul tipic roma-
nic simpli� cat. Tipul de planimetrie întâlnit la biserica 
medieval� din Haieu, format din nav� �i altar p�trat, 
ambele t�v�nite, este r�spândit în toat� Europa cre�tin� 
înc� din perioada pre-romanic� �i continu� în Transil-
vania pân� în zorii secolului al XV-lea, indiferent de rit, 
dat � ind c� era cel mai u�or de realizat. Acest plan foar-
te simplu deriv� din arhitectura de lemn, p�mânt, chir-
pici �i nuiele, � ind transpus �i în arhitectura din piatr� 
odat� cu trecerea la construc	ia din materiale durabile. 
(4) Prin urmare, construirea bisericii medievale din sa-
tul Haieu tinde a �  datat� într-o perioad� ce marcheaz� 
în evolu	ia arhitecturii medievale transilv�nene faza 
timpurie de trecere la construc	iile din piatr�, cuprins� 
între secolele al XI-lea �i al XII-lea. (5)

Condi	ii istorice prielnice construirii unei bise-
rici  de piatr�  în satul Haieu în aceast� perioad� au 
existat, dat � ind c� în secolul al XI-lea teritoriul de la 
nord de Cri�ul Repede al Bihorului era � eful regalit�-
	ii maghiare (6), a c�rei politic� din aceast� perioad� 
este strâns legat� de Biseric�. Acest gen de politic� a 
fost inaugurat� de regele 
tefan I cel Sfânt (997-1038), 
încre�tin�torul ungurilor �i continuat� de urma�ii aces-
tuia la tron, între care Ladislau I cel Sfânt (1077-1095), 
fondatorul Diecezei de Oradea (1092) �i Coloman C�r-

turarul (1095-1116), care urma s� ajung� primul Epi-
scop latin de Oradea (7), to	i bucurându-se de faima de 
mari întemeietori de episcopii, ctitori �i înzestr�tori de 
biserici �i m�n�stiri. 

Colonizarea de c�tre regalitatea maghiar� în se-
colele X-XI, la poalele dealului 
omleu (în zona ac-
tualului sat Cheriu), a tribului lui Kér, cu scopul de a 
ap�ra izvoarele calde din zon�, atest� c� regiunea era 
cunoscut� în epoc� �i avea o oarecare importan	� pen-
tru regii maghiari. (8)

 De altfel, legendele despre un sfânt cu nume uitat 
care a trecut c�lare, odinioar�, prin aceste locuri �i despre 
Sfântul rege Ladislau care s-a sc�ldat în izvoarele calde 
de aici, sunt înc� vii printre b�trânii din satul Haieu.

O biseric� cu arhitectur� �i planimetrie ce se asea-
m�n� cu cea a bisericii medievale din Haieu se g�se�te 
în Transilvania la Streisângeorgiu, a c�rei datare la înce-
putul secolului al XII-lea este o certitudine. (9) Nava bi-
sericu	ei de la Streisângeorgiu este construit� din piatr� 
ecarisat� având încorporat un mic turn în partea de vest, 
iar altarul rectangular, construit din acela�i material, este 
boltit semicilindric. Exemplul dat precum �i ruinele altei 
biserici din piatr� cu altar p�trat, descoperit� în cetatea 
D�bâca, datat� �i ea, în mod cert, în prima jum�tate a 
secolului al XI-lea (10), atest� în mod evident existen	a 
sporadic�, în Transilvania, a bisericilor de piatr� cu altar 
p�trat înc� din veacul al XI-lea.

Provenind dintr-un mediu cu o arhitectur� în 
piatr� dezvoltat�, c�lug�rul italian Rogerro di Puglia 
(Rogerius) con� rm� în cântecul s�u de jale existen	a 
sporadic� a unor biserici din piatr� în cetatea Oradea 
�i pe teritoriul Transilvaniei înainte de marea invazie 
t�tar� din anul 1241. (11)

În concluzie, pe baza ra	ionamentelor logice în-
�irate mai sus, construc	ia bisericii medievale din satul 
Haieu, probabil biserica fostei aba	ii Hevius de Mag-
no-Varadinum, trebuie s� se �  realizat între secolele 
XI-XII, îns�, pentru a ob	ine o dat� cât mai exact�, se 
impune �i efectuarea de s�p�turi arheologice. (12)

Liviu DAT,
MASTERAND

1. Borcea Liviu, Gorun Gheorghe, Istoria ora�ului Oradea, Editura Arca, 
Oradea, 2007, p.91; 2. Ibidem.; 3. Avram, Alexandru, Biserici romanice cu 
cor rectangular în bazinul Cri�ul Repede, Editura Institutului Pedagogic, 
Oradea, 1973, p. 129; 4. Rusu, Adrian Andrei, Hurezan, George Pa�cu, 
Biserici medievale din jude�ul Arad, Arad, 2000, p. 43; 5. Telepy, Marcell, 
Hutyra G. Zoltán, A szentmártoni tanya, rendház-kastély-,templom és 
község, valamint a Félix-fürd� története, (C�tunul, „castelul”, biserica �i 
comunitatea din Sânmartin �i istoricul B�ilor Felix) Kiadja a Naghyváradi 
Premontrei �regdiákok Egyesülete, 1997, p. 35; 6. L. Borcea, G. Gorun, 
op. cit., p. 84; 7. Dejeu, Petre, A�ez�minte culturale din municipiul Oradea 
�i jude�ul Bihor, Tipogra� a Transilvania, Oradea, 1926, p. 276; 8. Jako 
Zsigmund, Bihar megye török pusztitás elöt (Comitatul Bihor înainte de 
pustiirea turceasc�), Budapest, 1940, p.119; 9. A. A. Rusu, G. P. Hurezan, 
op. cit., p.43; 10. A. Avram, op.cit.,p.132; 11. Popa-Lisseanu, Georgeta, 
Rogerius-Carmen miserabile, Editura Arca, Oradea, 2006, p.83 �i 103; 12. 
M. Telepy, G. Z. Hutyra, op. cit., p. 88.
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PROGRAMUL DEVO�IUNILOR ÎN CINSTEA 
MAICII DOMNULUI  DIN  LUNA MAI  2010, 

LA GROTA DIN CURTEA SEMINARULUI TEOLOGIC

În � ecare lun� a lui mai, de dou� ori pe s�pt�mân�, grota Sf. Fecioare din 
curtea Seminarului a devenit deja un catalizator de prezen	e. Ne bucur�m de � ecare 
dat� s� vedem seminari�ti, studen	i laici �i elevi interni�ti strân�i în rug�ciune, dar 
�i laici de toate vârstele care se unesc rug�ciunii noastre, provenind din parohiile 
din ora� �i nu numai. 

Noutatea pe care ne-o propunem în cadrul acestei serii de întâlniri va �  
aceea a implic�rii câtorva asocia�ii laice din Oradea. Por	ile Seminarului se vor 
deschide tuturor, iar ca un semn concret al unirii în rug�ciune, vom invita preo	ii 
responsabili ai asocia	iilor s� prezideze rug�ciunea, în timp ce studen	i ipodiaconi 
din anul IV vor rosti o predic� pe o tem� dat�, iar noi cu to	ii, seminari�ti �i laici, 

vom rosti împreun� rug�ciunea.
Precum în � ecare an, vom încerca s� unim ruga cu cateheza f�cut� prin intermediul proiec	iei de � lme 

cu mesaje cre�tine. V� invit�m �i în acest an s� participa	i la întâlnirile noastre, dup� urm�torul program:

Mar�i, 4 mai,  orele 19.45 
invita�i: Reuniunea Marian�, Via�a Ascendent�
rug�ciune: Paraclisul , 
celebreaz�: Pr. R.Mâr�u /pr. A. Podar, 
predic�:  Burda� Ciprian
tematic�:  Izvorul pecetluit

Vineri, 7 mai,  orele 19.45 
invita�i: ASTRU, Cerceta�ii
rug�ciune: Rozarul, 
celebreaz�: Pr. Iuliu Muntean
predic�: Dat Liviu
tematic�:  Fericit� e�ti Tu, care ai crezut
� lm: Mons. Vladimir Ghika. Fratelui meu din 

exil (2008, un � lm documentar realizat de Ana Boariu, cu 
sprijinul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucure�ti).

Mar�i, 11 mai,  orele 19.45 
invita�i: Preo�ii participan�i la Întâlnirea Na�i-

onal� a preo�ilor catolici
rug�ciune: Acatistul �i Rozarul.

Vineri, 14 mai,  19.45
invita�i: Ter�iarii franciscani + Alegria
rug�ciune: Paraclis,
celebreaz�: pr. Mihai V�t�m�nelu
predic�: Deák István  
tematic�: Spre intimitatea Mariei
� lm: Clara �i Francisc (regia Fabrizio Costa, un 

� lm artistic în dou� p�r	i care încearc� s� reconstituie 
via	a celor doi mari s� n	i din Assisi, ecranizând aspecte 
istorice �i inedite trecute pân� acum cu vederea de c�tre 
marea majoritate a produc	iilor pe aceast� tem�).

Mar�i, 18 mai,  orele 19.45 
invita�i: Oratoriul Maria Imaculata, Radio Maria
rug�ciune: Rozarul, 

celebreaz�: Pr. Doru Popovici
predic�:  Papi� Alin, 
tematic�: Maria înaintea t�cerii lui Dumnezeu 

Vineri, 21 mai,  orele 19.45 
invita�i: AGRU, Asocia�ia Familiilor
rug�ciune: Acatist, 
celebreaz�: Pr. Ovidiu Duma
predic�:  Pop Paul Gheorghe, 
tematic�:  Fidelitate în t�cere
� lm: Papa cel Bun: Ioan al XXIII-lea (2002, 

regia Ricky Tognazzi. Un � lm artistic în dou� p�r	i 
asupra vie	ii simpaticului Card. A. Roncalli care, odat� 
devenit Papa Ioan al XXIII-lea, a marcat Biserica prin 
convocarea Conciliului Vatican al II-lea �i prin atitudi-
nea sa dialogic� �i deschis�).  

Mar�i, 25 mai,  orele 19.45 
invita�i: Liceul Greco-Catolic
rug�ciune: Paraclisul, 
celebreaz�: Pr. Adrian Podar
predic�:  Rosta� Marcel
tematic�: Drama unei t�ceri

Vineri, 28 mai,  orele 19.45
invita�i:  Asocia�ia FONDACIO, studen�ii laici
rug�ciune: Rozarul, 
celebreaz�: pr. Paul Popa
predic�: Torjoc Bogdan
tematic�: Între lupt� �i speran��
� lm: Therese (2004, regia Leonardo De� lippis. 

O ecranizare a vie	ii tinerei Therese Martin care, in-
trat� la o vârst� fraged� la M�n�stirea Carmelitan� din 
Lisieux a avut parte de o experien	� mistic� deosebit�, 
devenind dup� moarte una dintre s� ntele cele mai cu-
noscute �i mai venerate din lume).


