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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
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ales pe patriarhul de Veneþia, Angelo Giseppe Roncalli, ca nou papã; s-a
numit Ioan al XXIII-lea.

Mi-aduc aminte ca ieri, cum într-o searã de octombrie 1958, la
sfârºitul recitãrii Rozariului, pãrinte Ioan Jicmon, de pie memorie, ne-a
anunþat cã a fost ales noul papã ºi cã se numeºte Ioan al XXIII-lea.

Noul papã era în vârstã de 77 de ani ºi pentru mulþi trecea drept un
„papã de tranziþie” ºi, totuºi, dupã expresia lui Y. Congar, Dumnezeu
„fãcea lumii un dar uriaº”, pentru cã pontificatul lui Ioan al XXIII-lea
deschide un nou capitol în istoria Bisericii. El va intra în istorie ca
„papã al conciliului”.

Ajuns pe scaunul sfântului Petru, îºi aruncã ochii asupra turmei ce
i s-a încredinþat. ªi nu i-a fost greu sã vadã starea în care se afla. L-a
lovit când a vãzut cât de înstrãinat e omul modern de Dumnezeu. ªi l-a
mai lovit un lucru. Instituþiile ºi normele Bisericii nu mai corespun-
deau cu mersul omenirii. Era nevoie de o reformã, atât în viaþa creºtinã,
cât ºi în orânduirea Bisericii. De aceea, cu autoritatea de pãrinte ºi
inspirat de Dumnezeu, la 25 ianuarie 1959, la 3 luni de pontificat, în
ciuda împrejurãrilor neprielnice, face cunoscutã lumii intenþia de a
convoca un conciliu ecumenic. Lumea a rãmas surprinsã. Pânã ºi cardi-
nalii ºi-au arãtat ºovãiala. Din cei 74 au rãspuns doar 25 la apelul papei,
iar din cei 25 numai 7 au venit cu propuneri concrete.

Ce a voit papa prin conciliu? A voit sã punã adevãrurile creºtine
într-o luminã nouã, aºa încât ele sã rãspundã la problemele omului din
zilele noastre. A voit, cum însuºi papa a zis, un aggiornamentto. Când
un cardinal l-a întrebat despre necesitatea unui conciliu, papa i-a
rãspuns deschizând o fereastrã a apartamentului sãu ºi zicând: „Sã
intre puþin aer proaspãt în Bisericã”. A voit Sfântul Pãrinte ca, prin
conciliu, sã se facã un pas spre unirea în credinþã a tuturor creºtinilor.

Îmi amintesc cã, înaintea deschiderii conciliului, care a avut loc la
11 octombrie 1962, papa a fãcut un pelerinaj la Assisi ºi Loretto, sã se
roage pentru reuºita conciliului. S-a comentat foarte mult acest fapt,
pentru cã era prima cãlãtorie mai lungã pe care o fãcea un papã, dupã
aproape o sutã de ani de prizonerat în Vatican.

Despre mersul conciliului, ºtirile se rãspândeau la noi prin Cortina
de Fier doar prin „Radio Vatican” ºi „Europa Liberã”, pe cale oficialã
mai puþin.

Dupã 1965, când s-a încheiat conciliul ºi au început sî aparã ºi la noi
documentele conciliare, cea mai mare parte din cler ºi popor a vãzut în
conciliu o revelaþie, o epifanie, o arãtare a lui Dumnezeu. Hoc signum
Magni Regis est, ºi-au primit cu entuziasm aceste documente concili-
are. A fost însã ºi la noi, ca, de altfel, ºi în alte pãrþi, o oarecare reþinere,
o oarecare opoziþie chiar, faþã de hotãrârile conciliului. Vii discuþii s-au
purtat mai ales cu privire la introducerea reformei în liturgie. Cum sã
se renunþe la limba latinã la sfânta Liturghie ºi în distribuirea sacra-
mentelor, cum sã se renunþe la Liturghia cititã, când în timpul ei puteai
sã reciþi în „liniºte” Rozariul, sau sã spui Breviarul, cum sã faci o masã
a jertfei, când erau altarele atât de meºteºugit lucrate?
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Încetul cu încetul, însã, au început ºi la noi sã se introducã înnoirile
conciliului ºi reforma în domeniul Liturghiei, nu însã fãrã mari greutãþi.
A apãrut mai întâi Liturghierul, apoi foi ºapirografiate, uneori aproape
iligibile, pentru lecturi. Un merit deosebit l-a avut pãrintele Ioan Ciuraru,
în domeniul apariþiilor cãrþilor liturgice, care, fiind la Seminar, trãgea
de dimineaþã pânã seara la „cocârlã”, murdãrindu-se din cap pânã în
picioare.

Închei aceste câteva gânduri ºi evocãri asupra Conciliului al II-lea
din Vatican, cu speranþa cã ele vor fi adus, pentru cititori ºi ascultãtori,
o viziune mai cuprinzãtoare asupra acestui moment de har din istoria
Bisericii universale ºi locale.


