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Cuvântul synodos înseamnã, în limba greacã, „drum împreunã”,
adicã lucrarea mai multor persoane care urmãresc acelaºi scop. În
terminologia Bisericii primare, „sinod” însemna „conciliu”, adunare de
episcopi. Practica sinoadelor a apãrut din douã motive: dorinþa epis-
copilor de a se consulta între ei atunci când întâmpinau dificultãþi
deosebite în diecezele lor ºi conºtiinþa acestora cã ei formeazã un singur
colegiu episcopal1.

Extinderea continuã a creºtinismului a purtat cu sine mãrirea
numãrului diecezelor ºi al episcopilor. De asemenea, problemele pe care
aceºtia erau nevoiþi sã le înfrunte erau tot mai acute. Pentru rezol-
varea lor nu au fost îndeajuns sinoadele locale sau interdiecezane, ci s-
a impus convocarea sinoadelor generale, care au luat numele de concilii.
Prima adunare de acest fel a avut loc în anul 325 la Niceea, la cererea
împãratului Constantin cel Mare. La acest eveniment, Papa Silvestru I
(314-335) a participat printr-o delegaþie care avea datoria sã ia o
atitudine severã faþã de aceia care nu ar fi recunoscut cã Fiul este egal
cu Tatãl2.

De-a lungul celor douã mii de ani de existenþã, Biserica Catolicã a
celebrat 21 de concilii, ultimul fiind Conciliul al II-lea din Vatican
(1962-1965). Dupã fiecare conciliu, episcopii se întorceau în diecezele
lor ºi încercau sã introducã hotãrârile respective în comunitãþile lor
prin celebrarea sinoadelor locale3.

În istoria Bisericii, Conciliul Tridentin (1545-1563) reprezintã o coti-
turã deosebit de importantã datoritã decretelor pe care le-a aprobat.
Dintre numeroasele decizii ale acestui conciliu amintim numai câteva:
decretul despre pãcatul originar, decretul despre rãscumpãrare, decretul
despre sacramente, decretul despre sfânta Împãrtãºanie, decretul
despre reformã etc4. Pãrinþii conciliari au reuºit sã rezolve la Trento o
problemã care aºtepta de mult timp o soluþie. Este vorba despre înfiin-
þarea de seminarii pentru pregãtirea tinerilor în vederea primirii sacra-
mentului Preoþiei. Imediat dupã încheierea Conciliului Tridentin, au

1 Cf. Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico, Casale Montferrato, 1993, 960.
2 Conciliul din Niceea a condamnat doctrina lui Arius, care susþinea cã Fiul este

inferior Tatãlui.
3 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, Lumina creºtinului

155(2002) 13.
4 Pentru a avea o imagine mai clarã a desfãºurãrii Conciliului Tridentin, cf. Conci-

liorum oecumenicorum decreta, Bologna 1991, 657-799.
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fost deschise câteva seminarii în unele dieceze italiene, în timp ce alte
þãri au primit cu reþinere canoanele promulgate la Trento5. La 2 februarie
1565, Pius al IV-lea (1560-1565) a înfiinþat Seminarul Roman, ut aliis
civitatibus exemplo esset6 („pentru a fi de exemplu altor oraºe”). Pentru
misiunile din þãrile îndepãrtate, Congregaþia „De Propaganda Fide” a
deschis, la începutul secolului al XVII-lea, un seminar special, în care
se pregãteau tineri trimiºi din locurile în care condiþiile economice,
politice sau sociale nu permiteau înfiinþarea unui astfel de institut7. La
acest colegiu au fost trimiºi, încã din secolul al XVII-lea, unii tineri de
pe meleagurile moldovene, pentru a se pregãti la sfânta Preoþie.

Suflul nou pe care l-a dat Bisericii Conciliul Tridentin a ajuns în Mol-
dova abia spre anul 16008. În aceastã perioadã, preoþii de aici au înþeles
cã, pentru a progresa, Misiunea trebuie sã se conformeze noilor dispoziþii
date de Conciliul Tridentin. În afara lipsei unui seminar, misionarii se
mai confruntau cu unele dificultãþi de ordin pastoral, despre care vom
trata în paginile studiului de faþã.

Prezenþa catolicilor în Moldova la sfârºitul evului mediu este o reali-
tate cunoscutã publicului larg. Preoþii dominicani ºi franciscani au purtat
pe aceste meleaguri sãmânþa credinþei începând cu secolul al XIII-lea,
înfiinþând parohii care, în timp, aveau sã devinã adevãrate centre misio-
nare. Unul dintre acestea a fost Cotnariul, sat „aºezat într-o vale, între
dealuri, deasupra unui lac în care se aflã diferite soiuri de peºti. Aici
sunt foarte multe vii, pentru cã pãmântul acesta dã cele mai bune
vinuri din toatã þara. Au vii aici ºi domnul, ºi boierii. În vremea culesu-
lui, aproape toatã þara se adunã aici, fie pentru cules, fie pentru a
cumpãra vin”9.

Prima menþiune documentarã a catolicilor din Cotnari se gãseºte în
Efemeridele Cibinului, unde se afirmã cã, în anul 1420, husiþii, alungaþi
din Ungaria ºi Boemia de regele Sigismund, au trecut Carpaþii rãsãri-
teni, stabilindu-se la Baia ºi Cotnari10. Relaþia pe care misionarul francis-
can Paul Bonici a trimis-o superiorilor sãi de la Roma în anul 1632 ne
informeazã cã ªtefan cel Mare a construit pentru catolicii din Cotnari
o bisericã închinatã „preasfintei Marii din luna august ºi este numitã
«Sfânta Maria Mare»”11. Data înfiinþãrii Parohiei Cotnari nu se cunoaºte,

5 În acest sens, Franþa, afectatã de galicanism, a arãtat cea mai înverºunatã opoziþie.
Aici, abia în secolul al XVII-lea a fost posibilã deschiderea unor seminarii, un rol
important avându-l sfântul Vincenþiu de Paul. Cf. G. BEDOUELLE, Dizionario di storia
della Chiesa, Bologna 1887, 240.

6 PONTIFICIO SEMINARIO ROMANO MAGGIORE, Elenco dei sacerdoci ex alunni, Roma
1939, 135.

7 Cf. G. BEDOUELLE, Dizionario di storia della Chiesa, 240.
8 Cf. G. SCALETTA, La chiesa Cattolica in Moldavia, Roma 2001, 40. Înfiinþarea Epis-

copiei de Bacãu în anul 1607 poate fi interpretatã ca o consecinþã a Conciliului Tridentin.
9 GH. VINULESCU, „Pietro Diodato e la sua relazione”, în Diplomararium italicum,

IV, Roma 1939, 114.
10 Cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, Bacãu 1996, 78.
11 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române,  V, Bucureºti 1973, 25.
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însã din documentele pe care le avem rezultã cã aceasta exista încã de
la sfârºitul secolului al XVI-lea)12. Episcopul Bernardin Quirini, dupã
vizita pe care a fãcut-o Misiunii în anul 1599, a trimis papei Clement al
VIII-lea (1592-1605) un raport în care face o prezentare vastã a situa-
þiei catolicilor din Moldova. Documentul ne informeazã cã la Cotnari trãiau
la acea datã 198 de familii catolice cu 1083 de credincioºi13. Datoritã
numãrului mare al catolicilor din Cotnari, domnul Moldovei, Gaspar
Graþiani, ar fi dorit ca papa sã înfiinþeze o episcopie în aceastã locali-
tate14. Pânã la jumãtatea secolului al XVII-lea, Cotnariul a reprezentat
un adevãrat focar pentru Misiune, catolicii din aceastã localitate fiind
prezenþi în toate relaþiile despre situaþia catolicilor din Moldova15. Fiind
o comunitate numeroasã, Parohia Cotnari a avut parte ºi de unele dificul-
tãþi pastorale pe care misionarii au încercat sã le rezolve prin diferite
metode. Pãrintele Bartolomeu Bassetti, vicarul general al arhiepisco-
pului de Sofia, Petru Deodat (Bogdan) Bacsiè, vizitând parohiile Misiunii
în anul 1642, ºi-a dat seama cã toate comunitãþile catolice se confrun-
tau cu anumite probleme care, în concepþia sa, nu puteau fi soluþionate
decât printr-un sinod la care sã participe toþi preoþii de pe teritoriul
Moldovei. Convins de acest lucru, pãrintele Bassetti i-a convocat pe
confraþii sãi pentru data de 6 noiembrie 1642, la Cotnari, pentru a
îndrepta anumite greºeli pe care le fãceau atât clericii, cât ºi laicii. Dar
înainte de a trata despre cauzele ºi desfãºurarea sinodului de la Cotnari,
vom prezenta pe scurt biografia misionarului Bartolomeu Bassetti,
personajul principal al primului sinod catolic celebrat pe teritoriul Moldo-
vei în secolul al XVII-lea.

Pãrintele Bartolomeu Bassetti s-a nãscut în localitatea Piano Cas-
tegnaio (Toscana)16, probabil spre sfârºitul secolului al XVI-lea. Simþind
dorinþa de a-ºi dedica viaþa celorlalþi, a intrat în rândul franciscanilor
conventuali17. La cererea lui Vasile Lupu, Congregaþia „De Propaganda
Fide” l-a desemnat în 1639 pe pãrintele Bassetti pentru Misiunea Fran-
ciscanã din Moldova, unde a sosit la începutul anului 1640, însoþit fiind
de misionarii Simon Apolloni de Veglia ºi Benedict Remondi18. Numai
dupã un an, la 15 februarie 1641, pãrintele Bassetti le-a trimis superi-
orilor sãi de la Roma o scrisoare prin care îi informa despre intenþia de

12 Cf. V. A. URECHE, Codex bandinus, Bucureºti 1985, 127.
13 Aceste cifre par exagerate. Însã, dacã þinem cont de faptul cã localitatea Cotnari

era a treia din Moldova (dupã Suceava ºi Bacãu), informaþia episcopului Bernardin Qui-
rini devine credibilã; cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 79.

14 Aceastã dorinþã reiese din Instrucþiunile pe care Domnul Moldovei le-a dat la 12
decembrie 1620 nunþiului de Polonia, Diotallevi; cf. A. MESROBEANU, „Nuovi contributi
sul voivoda Gaspare Graziani e la sua guerra turco-polacca del 1621”, în Diploma-
tarium italicum, III, Roma 1939, 147-148.

15 Cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 79.
16 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, Presa Bunã, Iaºi 2001, 175.
17 Loc. cit.; alte surse susþin cã Bassetti nu a fost conventual, ci observant. Cf. Cãlãtori

strãini despre Þãrile Române, V, 175.
18 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, 175.
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a tipãri „un catehism în limba valahã, la tipograful care venise chiar
atunci în Iaºi pentru a tipãri, între alte cãrþi, un Evangheliar19 în aceastã
limbã valahã”20. Tipãrirea unui catehism în limba þãrii de cãtre un
misionar abia venit în Moldova reprezintã un fenomen miraculos. Acest
eveniment confirmã ipoteza cã misionarii italieni, înainte de a veni în
Moldova, învãþau limba moldoveneascã în centrele speciale pe care
Ordinul Franciscan le-a deschis în diferite oraºe din Italia, imediat
dupã înfiinþarea Congregaþiei „De Propaganda Fide”. La sfârºitul vizitei
pe care a fãcut-o în Moldova, arhiepiscopul de Sofia, Petru Deodat
(Bogdan) Bacsiè l-a numit, la 3 octombrie 1641, pe pãrintele Bassetti
vicar general pentru Moldova. Pentru a acþiona în aceastã calitate,
acesta a primit ºi permisiunea lui Vasile Lupu. Dupã un an, la 6 noiem-
brie 1642, noul vicar general i-a convocat pe toþi preoþii din Moldova la
Cotnari, pentru celebrarea unui sinod ce trebuia sã rezolve unele pro-
bleme religioase care se verificau în comunitãþile catolice din Misiune.
Cu aceastã ocazie, a fost întocmit un document special, Speculum
ordinis, pe care pãrintele Bassetti l-a prezentat în 1643 superiorilor sãi
de la Congregaþia „De Propaganda Fide” din Roma. În 1644 ºi-a început
cãlãtoria de întoarcere în Moldova, dar se pare cã a murit în Polonia21.

Sinodul de la Cotnari se înscrie în seria evenimentelor religioase
ignorate de istorici. Acest lucru se datoreazã ºi faptului cã în aceeaºi
perioadã a avut loc la Iaºi un sinod ortodox22, care a fost convocat pentru
a condamna cele 18 teze calviniste pe care patriarhul de Constantinopol,
Chiril Lukaris23, le publicase În 162924. Deja la 8 septembrie 1640 un
sinod local, condus de mitropolitul Kievului, a aprobat o confessio orto-
doxae fidei, care conþinea idei opuse profesiunii fãcute de patriarhul
Lukaris cu unsprezece ani înainte25. Fiind prieten bun al domnului Mol-
dovei, Vasile Lupu26, mitropolitul de Kiev, Petru Movilã, i-a cerut acestuia
permisiunea de a convoca un sinod la Iaºi pentru a corecta greºelile
introduse în teologia ortodoxã de patriarhul Chiril Lukaris. Acest
eveniment a durat aproape douã luni (septembrie-octombrie 1642)27.

19 Este vorba despre cazania mitropolitului Varlaam sau Carte româneascã de învã-
þãturã, care a fost tipãritã la Mãnãstirea „Trei Ierarhi” din Iaºi, în anul 1643.

20 D. GÃZDARU, „Un catehism românesc din 1640-1641, scris pentru catolicii din
Moldova de misionarul Bartolomeu Bassetti”, Omagiu porfesorului D. Gãzdaru. Misce-
llanea din studiile sale inedite sau rare, I, Freiburg 1974, 7.

21 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, 176.
22 Cf. N. IORGA, Istoria Bisericii româneºti, I, Bucureºti 1928, 327.
23 Acesta a fost de cinci ori patriarh de Constantinopol, fiind condamnat la sinodul

care a avut loc în acelaºi oraº la data de 25 septembrie 1638, condus de succesorul sãu,
Ciril Contari, pentru profesiunea de credinþã infectatã de calvinism, publicatã în anul
1629; cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Valacchia
nel suo primo periodo, 1623-1650, Roma 1962, 44.

24 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, Nisiporeºti 1970, 83.
25 Cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 45.
26 Domnul Moldovei se arãta foarte interesat de unele argumente teologice în dis-

cuþie la acea datã: purgatoriul, purcederea Duhului Sfânt, indulgenþele papale etc.; cf.
D. GÃZDARU, „Un catehism românesc din 1640-1641...”,  I, 9.

27 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, 83.
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Ideea convocãrii unui sinod catolic i-a venit pãrintelui Bassetti în
urma participãrii la ºedinþele sinodului ortodox, la care a participat cu
mult entuziasm28. Pentru ca lucrãrile sinodului de la Cotnari sã se
desfãºoare în armonie cu legile civile, pãrintele Bassetti, ajutat de medicul
lui Vasile Lupu, Ioan Andrei Scocardi, a primit permisiunea domnului
Moldovei29. Cauzele care l-au determinat pe pãrintele Bassetti sã- i con-
voace pe toþi slujitorii altarului din Moldova la sinod sunt reprezentate
de ignoranþa religioasã a credincioºilor ºi de unele abuzuri care se
verificau atât în rândul clericilor, cât ºi în cel al laicilor: existau preoþi
care cereau taxe prea mari pentru botez; unii preoþi nu administrau
sfântul Maslu bolnavilor, motivând cã în Moldova nu este acest obicei;
alþi preoþi nu voiau sã dea pocãinþã penitenþilor deoarece considerau cã
penitentul trebuie sã-ºi aleagã singur pedeapsa; unii dascãli susþineau
cã sfânta Împãrtãºanie trebuie primitã obligatoriu sub ambele specii;
deseori se întâmpla ca la botez sã fie admiºi naºi ortodocºi care
transmiteau finilor propriile convingeri religioase etc30.

Din cauza faptului cã în Moldova s-au introdus multe abuzuri cauzate de
lipsa unui pãstor onest, sus-numitul pãrinte vicar Bassetti a convocat o
congregaþie sinodalã, în care au luat cuvântul preoþi ºi laici. Aceºtia s-au
unit pentru ca împreunã sã anihileze abuzurile ºi greºelile. De asemenea,
cu ocazia sinodului de la Cotnari, s-a introdus ritul roman, fiind acceptat
de toþi31.
Protagonistul sinodului de la Cotnari a fost pãrintele Bartolomeu

Bassetti32 care, în urma vizitei ce a fãcut-o Misiunii din Moldova în
1642, scria la 3 octombrie acelaºi an33 Congregaþiei „De Propaganda Fide”
cã, pentru a elimina unele neajunsuri spirituale existente în comu-
nitãþile catolice, a hotãrât convocarea unui sinod în ziua de 6 noiem-
brie 1642, eveniment la care erau obligaþi sã participe toþi preoþii care
slujeau pe teritoriul Diecezei de Bacãu34. În ziua stabilitã, s-au adunat
la Cotnari35 trei cãlugãri misionari ºi alþi ºase sau ºapte preoþi diece-
zani care lucrau în Moldova. Deciziile luate la acest sinod au fost
adunate într-o vastã lucrare numitã Speculum ordinis. Documentul
cuprindea versiunea româneascã a întrebãrilor de la botez, a rugãciunii
„Tatãl nostru”, a crezului ºi a unor formule de binecuvântare folosite

28 Cf. D. GÃZDARU, „Un catehism românesc din 1640-1641...”, I, 9.
29 Cf. D. GÃZDARU, „Documente”, Omagiu profesorului D. Gãzdaru..., I, 56-57.
30 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, 85.
31 Arhiva Congregaþiei „De propaganda Fide”, Moldavia, I, 143.
32 Acesta a fost unul dintre cei mai importanþi conducãtori ai Misiunii din Moldova,

fiind preocupat de promovarea spiritului tridentin; cf. A. DESPINESCU, „Preocupãri sino-
dale în secolul al XVII-lea la Episcopia Bacãului”, în Buletin istoric 2 (2002) 115.

33 La sfârºitul acestei scrisori, Bartolomeu Bassetti s-a semnat astfel: „Viceprefect
al celor douã Valahii, vicar general în cele spirituale în Moldova, frate minor conven-
tual, doctor în teologie”.

34 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
35 A fost aleasã aceastã localitate întrucât era locul cel mai comod ºi central din

Episcopia de Bacãu; cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 47.
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în Moldova36, precum ºi unele doleanþe ale preoþilor de aici (permisi-
unea de a deschide la Iaºi un seminar; diferite facilitãþi ºi facultãþi pentru
preoþii care slujeau în Moldova, trimiterea unor manuale de teologie
dogmaticã, moralã, precum ºi a celor mai importante colecþii de canoane
ale conciliilor ecumenice pentru pregãtirea viitorilor clerici etc.)37.

În perioada 16 ianuarie-12 aprilie 1643, pãrintele Bassetti viziteazã
din nou Misiunea din Moldova, care cuprindea la acea vreme 27 de
centre de catolici. Din raportul pe care vicarul general l-a trimis Congre-
gaþiei „De Propaganda Fide” aflãm cã în Moldova trãiau 1050 de
familii catolice cu 5000 de suflete, pãstorite de 10 preoþi (patru cãlugãri
misionari ºi ºase de mir). În fiecare comunitate exista câte un dascãl38.

Dupã aceastã vizitã, însãrcinat de participanþii la sinod, pãrintele
Bassetti s-a îndreptat spre Roma pentru a prezenta superiorilor sãi
hotãrârile luate de preoþi la Cotnari ºi adevãrata situaþie a Misiunii din
Moldova. Cãlãtoria a început-o în iunie 1643, dupã ce a primit o scri-
soare de recomandare din partea lui Vasile Lupu ºi a medicului sãu,
catolicul Ioan Andrei Scocardi39.

Ajuns la Roma, pãrintele Bassetti a încredinþat lucrarea întocmitã
cu ocazia sinodului, Speculum ordinis, secretarului Congregaþiei „De
Propaganda Fide”, Mons. Francisc Ingoli40, cu rugãmintea de a fi anali-
zatã, revizuitã ºi apoi tipãritã, lucru care nu s-a realizat niciodatã41. În
decembrie 1643, cancelaria Congregaþiei Romane a întocmit urmãtorul
referat în vederea ºedinþei din 19 ianuarie 1644:

1. Prin mijlocirea cardinalilor Congregaþiei „De Propaganda Fide”, preoþii
din Moldova îl roagã pe papa sã se ocupe de soarta lor, sã-i scoatã din
mizerie, pentru ca ei sã se poatã îngriji mai bine de slujirea lui Dumnezeu
ºi a sufletelor, având în vedere cã nu sunt decât patru parohii în care sã
poatã locui un preot, ºi anume: Cotnari, Bacãu, Baia ºi Huºi. Mai cer ca,
pentru progresul Bisericii lor, sã li se trimitã Sfânta Biblie, manualul lui
Layman ºi canoanele Conciliului Tridentin.
2. În plus, preoþii cer sã nu fie lãsaþi fãrã pãstor, deoarece nici episcopul,
nici prefectul apostolic nu locuiesc în Moldova. De aceea, ei roagã sã li se
dea un episcop care sã-i promoveze la ordinul sacru pe cei din provincie,
fãrã a fi nevoiþi sã schimbe patria pentru a ajunge preoþi.
3. Neavând posibilitatea de a-i face pe tineri sã studieze, cer bani pentru
înfiinþarea unei ºcoli ºi pentru a-i plãti pe învãþãtori. Ei doresc foarte mult
sã realizeze acest lucru, deoarece nu existã un mijloc mai eficient pentru a
rãspândi credinþa decât educaþia în diferite domenii, dupã cum se poate
vedea din experienþa Germaniei ºi Ungariei, care s-au convertit prin ºcolile
ºi operele pãrinþilor iezuiþi.

36 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
37 Cf. I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, II, 86.
38 Cf. I. GABOR – I. SIMON, Necrolog, 176.
39 Cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 47.
40 Cf. Arhiva Congregaþiei „De propaganda Fide”, Moldavia, I, 143.
41 Cf. A. DESPINESCU, „Preocupãri sinodale în secolul al XVII-lea...”, 115.
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4. Întrucât existã multe sate în care preoþii nu pot ajunge, în schimb, sunt
dascãli care se ocupã de credincioºi, iar în aceste sate se întâmplã des ca
pruncii sã nu fie botezaþi decât dupã trei ani, preoþii cer ca laicii sã poatã
boteza nu doar în caz de moarte, ci mereu, pentru a nu-i lãsa pe oameni sã
trãiascã precum animalele.
5. Deoarece zilnic se întâlnesc cazuri în care fetele bãtrâne sunt rãpite ºi
necinstite pe motiv cã se vor cãsãtori, preoþii cer ca uneori, cu acordul lor,
sã poatã asista la cãsãtorie ºi laicii.
6. Existã obiceiul ca, de exemplu, dacã soþia nu-ºi mai iubeºte bãrbatul,
acesta pleacã la ortodocºi sau se boteazã din nou ºi îºi ia altã soþie chiar
dacã prima trãieºte. Acest lucru este împotriva dreptului divin. Bãrbaþii,
astfel, îºi reneagã credinþa, neputând trãi fãrã femeie, ºi de aceea apeleazã
la preoþi.
7. Cer facultatea de a putea dezlega de orice caz rezervat episcopului ºi
Sfântului Scaun, astfel încât sã nu mai existe diferenþã între un caz rezer-
vat ºi unul obiºnuit. Dacã nu, oamenii se spovedesc la alþi preoþi. În plus,
cer ca misionarii sã foloseascã vechiul calendar ºi sã celebreze mai multe
Liturghii fãrã a purifica.
8. În sfârºit, sinodul a decis ca fiecare paroh ºi cãlugãr sã celebreze douã
sfinte Liturghii pentru papa Urban al VIII-lea, douã pentru Congregaþia
„De Propaganda Fide”, douã pentru domnul Vasile Lupu, stãpânul acelei
þãri, una pentru soþia sa, una pentru fiii sãi, una pentru sinod ºi una pentru
toþi catolicii din Moldova, una pentru toatã Moldova ºi una pentru bine-
fãcãtori42.
În ºedinþa din 19 ianuarie 1644, Congregaþia „De Propaganda Fide”

a analizat referatul reprodus mai sus ºi a decis ca preoþii din Moldova
sã primeascã patru Biblii, patru volume Actele Conciliului Tridentin ºi
patru manuale despre cazuri de conºtiinþã, opera lui Layman. Referitor
la toate celelalte probleme, ele au fost încredinþate noului conducãtor
al Misiunii din Moldova, Marcu Bandini, numit la 16 noiembrie 1643
arhiepiscop de Marcianopoli ºi administrator apostolic al Diecezei de
Bacãu. Deºi cancelaria congregaþiei romane a alcãtuit referatul pe baza
lucrãrii Speculum ordinis, în rãspunsul din 19 ianuarie 1644 nu se
aminteºte nimic despre acest document43, care nu a fost încã identificat în
Arhiva Congregaþiei „De Propaganda Fide” sau într-o altã arhivã din
Cetatea Eternã. Gãsirea sa rãmâne o prioritate de viitor pentru istorici.

Efectele sinodului de la Cotnari nu au fost prea îmbucurãtoare
pentru catolicii din Moldova. Primirea câtorva manuale nu a repre-
zentat nici pe departe rezolvarea problemelor cu care Biserica din Mol-
dova trebuia sã se confrunte. Aºteptãrile preoþilor care au întocmit
Speculum ordinis nu au fost împlinite decât simbolic, întrucât arhiepis-
copul Bandini, care primise sarcina sã rezolve toate problemele discutate
la sinod, nu a reuºit sã colaboreze în totalitate nici cu laicii, nici cu
misionarii44. Catolicii din Dieceza de Bacãu au încercat sã se alinieze

42 D. GÃZDARU, „Documente”, Omagiu profesorului D. Gãzdaru..., I, 60-61.
43 Cf. B. MORARIU, La Missione dei Frati Minori Conventuali..., 47.
44 Cf. A. DESPINESCU, „Preocupãri sinodale în secolul al XVII-lea...”, 116.
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normelor pe care Biserica Catolicã le-a dat cu aproape o sutã de ani
înainte, la Conciliul Tridentin. Din nefericire, condiþiile vitrege care
existau în secolul al XVII-lea nu au permis decât o apropiere spiritualã
a catolicilor din Moldova de cei din Occident.

Biserica lui Cristos ºtie cã ea trebuie sã strãbatã calea pustiului
spiritual, care mai întâi a fost bãtutã de întemeietorul ei. Asemenea lui,
ea nu se descurajeazã, ci continuã sã cãlãtoreascã, primind necontenit
forþa supranaturalã care o menþine tânãrã. Celebrând sinodul de la
Cotnari, Biserica din Moldova s-a arãtat disponibilã faþã de chemarea
lui Dumnezeu la convertire. În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea,
Dieceza de Bacãu a cunoscut alte douã momente asemãnãtoare: sinodul
de la Târgu Trotuº (1659) ºi sinodul de la Bacãu (1663)45.

Astãzi, când Biserica localã de Iaºi celebreazã sinodul diecezan, fiecare
credincios este invitat sã contribuie cu bucurie la reînnoirea spiritualã
a diecezei noastre, ascultând ºi acceptând provocarea pe care Cristos o
lanseazã tuturor: Duc in altum!46.

45 Cf. F. DOBOº, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
46 Cf. P. GHERGHEL, „Duc in altum – Sã mergem înainte cu speranþã”, în Almanahul

„Presa Bunã”, Iaºi 2002, 28.


