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S-a mai spus, îndrãznesc sã afirm din prezumþie, cã limba românã
este incompatibilã cu muzica gregorianã, deoarece accentele lexicale
nu cad pe accente muzicale. Dimpotrivã! Muzica gregorianã este con-
struitã pe structurile limbii latine. Or, cine poate nega cã limba românã,
dintre toate limbile neolatine, este cea mai fidelã limbii mamã din care
îºi are originea? Ca atare, gregoriana cea mai frumoasã ºi cea mai
corectã numai în limba românã se poate asculta. Din cele auzite pânã
acum, oare nu se poate intui cã limba românã are vocaþia de a duce mai
departe, peste secole, comoara cântului gregorian izgonit, pe nedrept,
din Bisericã împreunã cu limba latinã?

ªi când ne gândim la tezaurul de peste 5000 de imnuri pe care le are
Biserica, imnuri dintre care atâtea sunt cântate de cântul gregorian!
Apoi Secvenþele, dar ºi Introit-urile de la sfintele Liturghii din sãrbãtori,
antifoanele majore din novena Crãciunului, minunatele cântãri din
Sãptãmâna Sfântã, preconiul pascal etc., adevãrate capodopere, tezaur
sortit pieirii din cauza înþelegerii ºi aplicãrii greºite a reformei liturgice
operate de conciliu, care a declarat cã limba Bisericii rãmâne limba
latinã, iar muzica Bisericii rãmâne cântul gregorian, limbã ºi cânt care
nu exclud nici limba vulgului, nici alte genuri de muzicã religioasã.

Mã opresc aici, lãsând ca fiecare sã reflecteze asupra celor auzite ºi,
eventual, sã devinã conºtient cã noi, românii, avem o vocaþie sfântã,
din acest punct de vedere, vocaþie pe care nu avem voie s-o trãdãm.

Vã mulþumesc!

Pr. Dumitru Patraºcu, paroh ºi decan de Suceava
Apostolatul: qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum

(In 15,5).
Ni se relateazã în Evanghelia dupã sfântul Matei (27,45) cã, în

momentul cînd Mântuitorul rãstignit pe cruce a murit, „s-a fãcut întu-
neric pe tot pãmântul”.

Ce realitate înspãimântãtoare! Când Cristos moare, e întuneric. Unde
nu este Cristos, e întuneric. Unde e alungat Cristos e întuneric. În viaþa
omului în care nu este Cristos e întuneric.

Noi, preoþii ºi apostolii, suntem atât de legaþi de Cristos cum sufle-
tul este unit cu trupul nostru. Avem o rãspundere atât de mare în faþa
lui Dumnezeu, a Bisericii ºi a lumii, încât putem afirma cu toatã certi-
tudinea cã lumina, sfinþenia ºi mântuirea oamenilor depind de doi
factori: Dumnezeu ºi preoþii sãi.

„Voi sunteþi sarea pãmântului... Voi sunteþi lumina lumii” (Mt 5,13-14).
ªtim cã întunericul se va ridica, lumina evangheliei va strãluci mai

vie dacã orice preot al lui Cristos va fi o adevãratã luminã în Domnul.
De conºtiinciozitatea ºi sfinþenia preotului depind acceptarea sau respin-
gerea lui Cristos în sufletele oamenilor.

Trãim într-o lume în permanentã ºi acceleratã schimbare. O vedem
cu ochii, îi simþim pulsul ridicat, o urmãrim pas cu pas, zi de zi. Unde
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vor ajunge aceºti oameni? Ce cautã? Spre ce se îndreaptã cu atâta
vitezã? Ce urmãresc?... Foarte greu de spus. Dificil de a prevedea. Nesi-
gurã orice afirmaþie.

Dar în aceastã lume, aºa cum este ea, suntem ºi noi, preoþii, ºi mai
presus de toate apostolii. Apostol, în cel mai serios ºi responsabil sens.
Apostol, în toatã plinãtatea ºi originea divinã. Acest extraordinar cuvânt,
Scrisoarea cãtre Evrei îl aplicã lui Isus, „apostolul ºi marele preot al
mãrturisirii noastre” (Evr 3,1). Cãci singur Isus este, prin excelenþã,
„trimisul Tatãlui”, iar noi avem puterea prin el. Misiunea noastrã, ase-
menea lui Cristos, este în lume, între oameni. Pentru lumea de azi,
trebuie sã corespundã apostolul de azi.

Stilul apostolatului pe care-l doreºte astãzi Duhul Sfânt a fost trasat
de Conciliul al II-lea din Vatican. Sfântul Pãrinte Ioan al XXIII-lea,
venind pe scaunul apostolic ºi aruncând o privire asupra lumii de azi,
nu i-a fost greu sã constate calitãþile ºi ºubrezeniile omului modern.
Inspirat de Duhul Sfânt, a instituit Conciliul al II-lea din Vatican. A
voit sã aºeze adevãrurile creºtine într-o luminã nouã, pentru a cores-
punde problemelor omului de azi. Dacã nu se corespunde la acest nou
har, la aceastã acþiune a Duhului Sfânt, se produce o tensiune atât între
preoþi, cât ºi între credincioºi. Noi suntem cei care formãm istoria
Bisericii cu ajutorul lui Dumnezeu ºi a sosit timpul sã transformãm
acest nou stil în realitate. „Biserica numai atunci se va regãsi ºi înnoi
când se va îndrepta cãtre lume ºi va intra în dialog cu societatea”,
spunea cardinalul Montini.

La noi în diecezã, aplicarea conciliului a fost foarte anevoioasã din
cauze multiple. Era perioada comunistã, totul trebuia controlat ºi
aprobat de departamentul cultelor, lipsa mijloacelor de informaþie, con-
servatorismul preoþilor ºi chiar al ierarhiei, diferitele curente pro ºi
contra care circulau prin Occident ºi ajungeau la noi într-un mod ºi
mai eronat.

Totuºi, ºtiam cã ceva trebuie înnoit, trebuie schimbat, trebuie sã
lucrãm cu mai multã dãruire pentru suflete, pentru mântuire, sã-i înþe-
legem ºi sã le explicãm mai mult oamenilor, arãtându-le icoana perpetuã
a lui Cristos care este viu, ºi nu static, ºi trãieºte permanent cu lumea
de azi pe care o iubeºte ºi vrea s-o mântuiascã. Convertirea, nota
dominantã a evangheliei, presupune permanenta schimbare, îmbunã-
tãþire, perfecþiune personalã ºi o activitate permanentã pentru viaþa
creºtinã.

Din activitatea pastoralã de 40 de ani de preoþie aº putea consemna
câteva repere absolut necesare pentru o viaþã creºtinã autenticã ºi pentru
a traduce ecleziologia Conciliului al II-lea din Vatican în viaþa pastoralã.

1. Euharistia, care trebuie sã devinã izvorul ºi culmea întregii evan-
ghelizãri, pentru cã în ea se aflã „tot binele spiritual al Bisericii” (PO 5).
Sfânta Liturghie bine pregãtitã, cu explicarea textelor liturgice la credin-
cioºi pentru o trãire mai intensã care poate sã ajungã chiar la o micã
predicã de câteva minute. A le explica credincioºilor cã o sfântã Liturghie
la care participã fãrã sã se împãrtãºeascã nu este o Liturghie completã,
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Isus vine pe altar nu numai ca sã ne vadã, dar ºi sã se contopeascã cu
noi, împãrtãºindu-ne, ºi sã fim demni pentru aceastã unire.

2. Caritatea, faþã de cei sãraci, bãtrâni, lipsiþi, familii numeroase,
bolnavi, abandonaþi, pãcãtoºi, beþivi, pentru ajutorul lor material, dar
ºi cel spiritual, cu o atenþionare, ºi grija deosebitã pentru recuperarea
lor umanã ºi creºtinã.

Formarea caritasului parohial iniþiindu-i pe copii, în mod deosebit
pe tineri, confecþionând coroniþe de advent, obiecte de înfrumuseþat
pomul de Crãciun, jucãrii, steluþe, ºi vândute credincioºilor, atenþionân-
du-i pentru scopul caritativ, stimulând grupurile de la Rozariul viu, de
la Acþiunea Catolicã, de la A.M.C. sau întreprinzãtori particulari pentru
scop caritativ.

3. Evanghelizarea, care este misiunea primordialã a preotului ºi, în
mod deosebit, a pãstorilor sufleteºti. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu
nu numai duminica, dar ºi în timpul sãptãmânii, ºi uneori chiar zilnic.
Este timpul Adventului, al Postului Mare, cu devoþiunea „Calea Crucii”,
luna mai, când credincioºii vin în numãr mai mare la bisericã, întrucât
se predicã în fiecare zi, alegându-se ºi anumite tematici adecvate comuni-
tãþii respective. Apoi, cu ocazia botezului, a cãsãtoriei ºi la înmor-
mântãri, invitând pãrinþii, naºii, rudele sã participe ºi la sfintele sacra-
mente. Încurajarea sãrbãtorii zilei de naºtere ºi a zilei onomastice prin
participarea la sfânta Liturghie ºi sacramente, primind din partea
preotului o iconiþã pentru consemnarea acestui eveniment.

Vestirea cuvântului lui Dumnezeu le revine pãstorilor, însã orice om
botezat este obligat sã-l anunþe  „la toatã fãpura” (Mc 16,15). Este misi-
unea nostrã de a-i conºtientiza pe laici ºi a-i face apþi pentru misiunea
de evangheliazare ºi cu o grijã deosebitã faþã de pãrinþi, care sunt primii
învãþãtori ai copiilor lor în privinþa credinþei.

O notã deosebitã trebuie acordatã evanghelizãrii pe grupuri: copii,
tineri, pãrinþi, intelectuali. De o importanþã deosebitã sunt Liturghiile
prentru copii ºi pentru tineri, cu predici adecvate ºi implicarea lor în
desfãºurarea Liturghiei prin citirea lecturilor, a rugãciunii credincio-
ºilor ºi cântece dupã gustul lor.

Un mare efect pastoral îl are pregãtirea solemnitãþii Primei Împãrtã-
ºanii a copiilor, care trebuie sã fie o sãrbãtoare pentru toatã comunitatea
ºi o ocazie de revitalizare spiritualã a parohiei, tocmai pentru cã sunt
implicaþi nu numai copiii, dar ºi pãrinþii, rudele, cunoscuþii ºi toþi credin-
cioºii, ca sã respire aceastã atmosferã de nevinovãþie ºi dãruire sincerã
ºi totalã lui Dumnezeu.

Dacã pentru intelectuali poate e mai greu de format un grup bine
sudat ºi ancorat în credinþã datoritã preocupãrilor ºi serviciilor variate
în care sunt implicaþi, ei pot fi ajutaþi mai ales prin copiii lor bine
pregãtiþi la sacramente ºi catehizaþi care vor veni la bisericã, se vor
ruga ºi vor antrena întreaga familie. Apoi, prin pastorala individualã,
poate zãbovind mai mult la sfinþirea caselor sau cu alte ocazii ºi
prezenþa preotului, le face o bucurie ºi cinste. Un bun intelectual este
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întotdeauna receptiv la discuþii ºi argumente ºi, odatã recâºtigat pentru
Dumnezeu, va fi o torþã vie ºi pentru alþii.

O altã metodã pastoralã de evanghelizare eficace ºi de recuperare
spiritualã este practicarea celor  prime nouã vineri din lunã. Credinciosul,
spovedindu-se de nouã ori lunar ºi împãrtãºindu-se de mai multe ori,
nu poate fi indiferent, pentru cã impactul cu Isus îl va transforma ºi-l
va obiºnui cu viaþa de credinþã.

Cunosc parohii mari cu 5000-6000 de suflete, unde, la prima vinere
din lunã, nu participau decât 40-50 de persoane ºi aveau douã Liturghii
zilnice dimineaþa ºi seara ºi, dupã cicluri de predici despre iubirea lui
Dumnezeu prin Isus Cristos ºi despre importanþa spovezii ºi a sfintei
Împãrtãºanii, numãrul celor care practicau cele prime nouã vineri din
lunã a crescut în câþiva ani la 400-500 de persoane, pentru ca în zece
ani sã ajungã la 700-800 de persoane.

Mulþi preoþi, dupã conciliu, au renunþat la aceste practici, consi-
derându-le sentimentale, dar oamenii au nevoie de iubire ºi sã-l cunoascã
pe Dumnezeu-iubire, ºi atunci sunt în stare de cele mai mari sacrificii
pentru a poseda aceastã iubire. Dar nu numai atât, ei devin apostolii
iubirii ºi o rãspândesc în familie, între prieteni, în rândul celorlalþi
credincioºi.

M-a durut mult în suflet când, cu câþiva ani în urmã, l-am rugat pe
un preot tânãr, cu trei ani de preoþie, care se afla ocazional în parohie,
ºi era prima vinere din lunã, sã celebreze Liturghia de searã ºi sã spunã
câteva cuvinte despre inima lui Isus ºi mi-a rãspuns: „Nu ºtiu nimic
despre inima lui Isus, n-am predicat niciodatã despre aceastã temã”.
Predicile pãrintelui Leopold Nestmann despre iubirea lui Isus prin
inima sa preasfântã sunt ca un foc ce arde în vâlvãtaie ºi incendiazã cu
iubirea lui Dumnezeu sufletele celor mai mari pãcãtoºi, convertindu-i
la o viaþã cu adevãrat creºtineascã. Ar merita sã fie publicate.

În Bucovina, apostolatul îmbracã un aspect mai specific, deoarece
comunitãþile sunt formate, pe lângã români, ºi din germani ºi ucrai-
neni. ªi aceste etnii fac parte din poporul lui Dumnezeu, din comuni-
tãþile noastre creºtine, ºi ei trebuie mântuiþi. De aceea, se celebreazã
mai ales în duminici ºi cu ocazia hramului comunitãþilor respective
sfânta Liturghie în limba polonã, germanã sau ucraineanã, la care
credincioºii participã cu însufleþire, citesc lecturile, cântã în limba lor
ºi au ocazia sã se cunoascã, sã se ajute, sã colaboreze cu ceilalþi membrii
ai comunitãþii. De asemenea, anumite datini ºi obiceiuri frumoase spe-
cifice fiecãrei etnii au darul sã îmbogãþeascã ºi sã înfrumuseþeze întreaga
comunitate.

Adresându-se clerului din Dieceza de Roma (la 7.03.1987), papa
Ioan Paul al II-lea afirma: „În toatã Europa ºi chiar în Italia ºi la Roma,
simþim nevoia profundã a unei «a doua evanghelizãri». Aceastã nouã
evanghelizare trebuie sã aibã douã caracteristici: prima, trebuie sã fie
inspiratã din Conciliul al II-lea din Vatican, din învãþãtura sa, din orien-
tãrile sale, a doua sã fie îndreptatã în mod special spre noile generaþii”.
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Da, din creuzetul Conciliului al II-lea din Vatican izvorãºte o luminã
mai purã, mai apropiatã de sursã, capabilã sã cuprindã toþi oamenii.
Iar noi suntem purtãtorii acestei torþe. Iar bunul Dumnezeu sã ne
ajute sã purtãm stindardul preoþiei lui Cristos, cãlãuziþi de lumina lui.

Pr. ªtefan Erdeº, paroh ºi decan de Bacãu
Am fost sfinþit preot la data de 21 aprilie 1963, deci în plin conciliu.

Singurele ºtiri despre conciliu le aveam de la „Europa Liberã”, care
interpreta problemele bisericeºti, ca ºi astãzi, anapoda. Am auzit în
acei ani mai mulþi preoþi spunând: „Va trebui sã vinã un mare sfânt sã
repare ceea ce a stricat acest conciliu”. Am crezut ºi eu cã nu este bine
ce se hotãrãºte la Roma. Au trecut anii, am citit hotãrârile conciliului
ºi sunt emoþionat, edificat, uimit de ceea ce s-a hotãrât acolo. Este
suficient sã amintesc de noua liturgie, în frunte cu sfânta Euharistie,
Catehismul Bisericii Catolice, noul Cod de drept canonic, limba maternã
la celebrarea sfintelor sacramente ºi multe altele. Celebrarea în limba
românã, Liturghia cu faþa la popor, concelebrarea erau la acea vreme o
provocare, scandal chiar.

Astãzi vedem lucrurile cu totul altfel. Sã ne amintim cã Biserica este
condusã de Duhul Sfânt ºi ceea ce s-a hotãrât la Conciliul al II-lea din
Vatican este spre folosul nostru, al tuturor: preoþi ºi credincioºi.

Sã punem în practicã hotãrârile conciliului ºi vom fi mântuiþi.

Pr. Ieronim Budulai, paroh de Ciugheº (Bacãu)
Dupã Al II-lea Rãzboi Mondial, au avut loc mari transformãri

politice, sociale, economice ºi culturale pe întreaga planetã. Comunis-
mul s-a întins ca o pecingine. Ateismul, materialismul am început sã
facã ravagii. Lumea, în cea mai mare parte, ameþitã de descoperirile
ulterioare, a uitat de Dumnezeu, de suflet, de viaþa veºnicã. Astfel, s-a
ajuns ca metropolele, care odinioarã erau focare de credinþã ºi culturã,
sã ajungã a avea un popor ce ignorã tot atât de bine pe Dumnezeu ºi
cele sufleteºti ca ºi pieile roºii din America. Oamenii însetaþi de progres,
de libertate, de bunãstare, dar toate acestea pãmânteºti! Marile adevã-
ruri, care veacuri de-a rânduri au încreºtinat Imperiul Roman, au
îmblânzit popoarele barbare, au menþinut echilibrul între puterile
Europei, au ajuns sã fie puse alãturi de legendele înflorate ale mito-
logiei greceºti sau persane, sau în colecþii de basme, cu care bunicii îºi
adormeau nepoþii.

Era firesc ca, într-o asemenea atmosferã, sufletele mari ale Bisericii
sã cearã de de la dânsa un conciliu. Se pare însã cã lucrul a trebuit sã
se amâne. Nu venise încã momentul providenþial! Lipsea ºi omul hãrãzit
de Dumnezeu! ªi acest om a fost papa Ioan al XXIII-lea.

Dupã moartea lui Pius al XII-lea, conclavul s-a întrunit la 25
octombrie 1958, cu participarea a 51 de cardinali. La 28 octombrie ei l-au


