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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


