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Realitatea de astãzi demonstreazã cã mijloacele de comunicare socialã (presa,
radioul, televiziunea, Internetul etc.) au devenit indispensabile omului. Dar,
dupã cum spunea Sfântul Pãrinte în Mesajul pentru Ziua Mondialã a Comuni-
caþiilor Sociale din anul 2000, „vestirea lui Cristos prin mijloacele de comu-
nicare în zorii noului mileniu este o invitaþie de a privi spre viitor, spre provo-
cãrile care ne aºteaptã, dar ºi spre trecut, spre originile creºtinismului”.

Într-adevãr, înainte de a se înãlþa la cer, Mântuitorul le-a spus ucenicilor
sãi: „Mergeþi ºi predicaþi evanghelia la toatã fãptura” (Mt 28,19). Astfel, uce-
nicii strãbat în lung ºi-n lat lumea cunoscutã la vremea aceea ºi predicã prin
viu grai viaþa ºi învãþãtura lui Cristos. Unii dintre ei sunt conºtienþi cã este
o mare deosebire între cuvântul vorbit ºi cel scris, deºi fiecare are avantajele
ºi dezavantajele sale, ºi lasã în scris o parte din mesajul lor. Cuvântul vorbit
este mai viu ºi pãtrunzãtor, cu atât mai mult cu cât cel care vorbeºte este un
orator convins ºi însufleþit. Cu toate acestea, are dezavantajul cã, o datã ieºit
din gura oratorului, se pierde: verba volant, scripta manet. Avantajele cuvân-
tului scris sunt multiple: se pot scoate numeroase exemplare ºi se rãspândeºte
în zone unde cuvântul vorbit nu poate fi perceput. 

O situaþie similarã am întâlnit-o ºi în Dieceza noastrã. Primele informaþii
istorice despre iniþiativa fondãrii la Iaºi a unei prese catolice le avem din
anul 1903, când a început sã aparã „Calendarul catolic”. Cinci ani mai târziu,
în 1908, un grup de preoþi, în frunte cu pr. Iosif Malinowski, a lansat ideea
înfiinþãrii ºi publicãrii unei reviste care urma sã primeascã numele Foaia
catolicã. Aceasta se dorea sã aparã bilunar ºi intenþiona sã prezinte ºtiri ºi
articole privitoare la viaþa catolicã din þarã ºi strãinãtate. Din pãcate, întrucât
la acest apel au rãspuns foarte puþini (pentru abonamente s-au înscris doar
213 persoane), nu s-a putut iniþia acest proiect editorial.

CCoommiitteettuull  ddee  îînnffiiiinnþþaarree  aall  FFooiiii  ccaattoolliiccee:
Apel la susþinerea presei catolice (16 decembrie 1908)

În zilele noastre, presa joacã un rol foarte însemnat. Cu pãrere de rãu, însã, trebuie
sã constatãm cã nu arareori ea iese din fãgaºul îndrumãrii spre bine. Cu voie sau
fãrã de voie, bate drumuri rãtãcitoare ºi devine, în acest chip, un mijloc de propo-
vãduire a tot felul de idei greºite, ba chiar subversive. ªi toate acestea sub scutul



ºi apãrarea libertãþii. Pe când adevãrul ºi binele, care singure ar trebui sã fie stãpâne
pe coloanele unei publicaþiuni, nu profitã întotdeauna de aceeaºi libertate spre a fi
cunoscute de toate straturile societãþii, care poate – ºi e dulce a o nãdãjdui – tocmai
acel bine ºi adevãr îl cautã ºi-l doreºte. Pe de altã parte, noi, catolicii, suntem consi-
deraþi de unii ca un element primejdios þãrii româneºti ºi, de aceea, zilnic vezi
rãspândindu-se tot felul de calomnii atât împotriva Bisericii noastre, cât ºi a persoa-
nelor care o conduc ºi se luptã pentru dânsa. ªi de multe ori catolicii din România
rãmân nedumeriþi ºi nu ºtiu ce sã rãspundã la cele debitate cu atâta îndrãznealã
de adversarii lor. Iar calomniile se înteþesc din zi în zi. Adversarii, neprimind nici
un rãspuns care sã dea de gol lipsa de criteriu ºi rãutatea condeiului lor, devin mai
curajoºi, ºi din tãcerea noastrã scot o dovadã a veracitãþii spuselor lor.
A mai sta cu mâinile în sân, ºi într-o astfel de stare a lucrurilor sã nu fii gata la
orice sacrificiu, ar fi, dupã pãrerea noastrã, un semn de micime de suflet!
De mult s-a simþit nevoia unei publicaþiuni catolice; iar persoane care erau con-
vinse de trebuinþa unui asemenea organ au emis deosebite pãreri cu privire la întoc-
mirea lui. Se vorbea: ba de o foaie sãptãmânalã, ba de un cotidian, scris fie în limba
românã, fie în românã ºi francezã. Dar acestea erau teorii frumoase, ºi anii au trecut
fãrã sã aducã o concluzie practicã. Credem, deci, cã a sosit momentul sã scuturãm
inerþia noastrã ºi sã ne adunãm toate puterile la un loc, spre a aduce odatã la înde-
plinire idealul dorit de atât amar de vreme.
Pentru aceasta, câþiva bãrbaþi dintre preoþi ºi laici, dorind a înfiinþa un organ catolic,
fie cât de mic, s-au întrunit în mai multe rânduri ºi s-au consfãtuit ce s-ar putea
face sã se împlineascã, în sfârºit, dorul lor ºi al atâtor oameni de bine. Rezultatul
deliberãrilor a fost cã nu trebuie sã înceapã aceastã grea muncã fãrã a avea mai
întâi asigurarea cã întreprinderea lor va fi încununatã cu succes. De aceea, în locul
întâi au supus pãrerea lor autoritãþii bisericeºti, cerându-i consimþãmântul. ªi cu
mare bucurie sufleteascã au obþinut încuviinþarea ÎPS Nicolae Iosif Camilli,
arhiepiscop-episcopul nostru de Iaºi. S-a format apoi un comitet care a hotãrât sã
facã un apel cãlduros cãtre preoþii ºi laicii catolici, spre a se încredinþa de binevoi-
torul lor sprijin fie material, fie moral”.

Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureºti,
fond Netzhammer, cutia XI, doc. 2037

În luna decembrie 1912, pãrintele Anton Gabor, recent întors de la studii
din Innsbruck, a relansat ideea editãrii ºi tipãririi unei reviste catolice. În
acest sens, s-a adresat preoþilor ºi credincioºilor din Diecezele de Iaºi ºi de
Bucureºti, dar a primit foarte puþine cereri pentru abonament. Totuºi, din
fonduri proprii, a pornit la drum. Cu binecuvântarea episcopului Nicolae Iosif
Camilli, la 1 ianuarie 1913, a scos primul numãr al revistei Lumina creºtinului.
Avea numai 16 pagini, format mic, ºi s-a tipãrit în 2.000 de exemplare. Ea a
apãrut lunar pânã în august 1916, când, din cauza rãzboiului, a încetat sã mai
aparã pânã în ianuarie 1919.
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RReeddaaccþþiiaa  rreevviisstteeii  LLuummiinnaa  ccrreeººttiinnuulluuii:
Articol program (1 ianuarie 1913)

Lumina voieºte sã fie pentru toþi, adicã sã propovãduiascã pe înþelesul tuturor
adevãrurile aduse nouã de Isus Cristos; sã înlesneascã totodatã rãspândirea acelui
foc dumnezeiesc despre care vorbeºte el însuºi: „Foc am adus din cer pe acest
pãmânt ºi ce voiesc altceva decât sã se aprindã”. Luminã veºnicã fie ºi prin aceea
cã va aminti evenimentele mai însemnate din lumea catolicã, care sunt în stare
sã ne întãreascã în credinþa noastrã.

Lumina creºtinului,
1 (ianuarie 1913) 1

În paralel cu înfiinþarea revistei Lumina creºtinului, la Sãbãoani, preotul
Iosif Tãlmãcel a lansat ideea înfiinþãrii unei reviste sau a unui jurnal pentru
catolicii din acea parohie. Dupã ce au discutat cu cei în drept ºi au analizat
posibilitãþile materiale, la 14 aprilie 1913, preoþii Graþian Carpati ºi Iosif
Tãlmãcel au publicat primul numãr al buletinului Parohiei Catolice din Sãbã-
oani: Viaþa. Aceastã revistã a apãrut pânã în anul 1947 ºi, cu toate cã avea
iniþial un caracter local, a fost apreciatã de mulþi preoþi, care au cerut sã pri-
meascã ºi chiar sã publice unele articole aici. Astfel, revista a putut sã aparã
lunar într-un numãr mare de exemplare ºi cu mai multe pagini. Pânã în 1947,
s-a semnalat doar o singurã perioadã mai lungã de absenþã (1 septembrie
1916 – 1 septembrie 1918).

PPrr..  GGrraaþþiiaann  CCaarrppaattii:
Despre programul revistei „Viaþa” (aprilie 1913)

M-am hotãrât sã scot la ivealã o broºurã cu numele Viaþa, buletin al Parohiei
Catolice din Sãbãoani, care, precum aratã ºi titlul, va cuprinde toate acele ce
privesc pe un creºtin adevãrat ºi pe un cetãþean în viaþa de toate zilele. În acest
buletin, care va apãrea din când în când, se vor trata toate acele chestiuni practice
care intereseazã parohia noastrã. ªi iatã în puþine cuvinte programul ce ne-am
propus a desfãºura cu ajutorul lui Dumnezeu: Vom cãuta din rãsputeri ca poporul
nostru sã aibã o viaþã sufleteascã cât se poate de fericitã.

Viaþa,
1 (aprilie 1913) 1

La 29 ianuarie 1929, episcopul Mihai Robu a aprobat suplimentul revistei
Viaþa, intitulat Cruciada noastrã misionarã, cu scopul de a trezi interesul
catolicilor pentru misiuni. Doi ani mai târziu, acelaºi episcop a aprobat apariþia
publicaþiei Asociaþiei Copiilor ºi Tinerilor Catolici din Iaºi, intitulatã Revista
noastrã, coordonatã de parohul Dumitru Romila.
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DDuummiittrruu  RRoommiillaa:
La început de drum

Revista aceasta e numai pentru voi, cãci ea va fi cãlãuza asociaþiilor tinereºti dor-
nice de bine ºi progres. (...) În asociaþie ne vom îngriji ca educaþia voastrã bunã
sã aducã bucurie ºi foloase tuturor celor care trãiþi împreunã, iar pentru ca îndem-
nurile ce le veþi primi la „Asociaþie” sã nu fie uitate, vã dãm ca tovarãº revista
noastrã, în care veþi gãsi sfaturi bune, exemple ºi povestiri folositoare.

Revista noastrã,
1 (1931) 1

Dupã înfiinþarea acestor reviste locale, care apãreau, de regulã, lunar, s-a
pus problema înfiinþãrii unui cotidian catolic, fapt concretizat la 9 noiembrie
1921, când a vãzut lumina tiparului primul numãr al publicaþiei Albina.

EEpp..  AAlleexxaannddrruu  TThh..  CCiissaarr:
Scrisoare pastoralã cu ocazia împlinirii unui an
de la înfiinþarea cotidianului catolic „Albina” (9 noiembrie 1922)

9 noiembrie este o zi memorabilã pentru toþi catolicii din România Mare, o zi cu
care se pot fãli faþã de catolicii din alte þãri ºi chiar faþã de fraþii dezbinaþi în ale
religiei, cãci aceastã zi din anul 1921 a vãzut apãrând Albina, primul cotidian catolic
din þarã, tipãrit pe româneºte. Acum se împlineºte un an de zile de la apariþia lui,
un an de activitate rodnicã ºi binecuvântatã. Nenumãrate au fost, sunt ºi chiar
poate vor fi încã greutãþile ce se opun, însã cu credinþã nestrãmutatã în Dumnezeu
ºi în sprijinul tuturor celor buni, a celor cu dorinþã spre adevãr ºi dreptate, s-a
întreprins o muncã uriaºã ºi binefãcãtoare, o lucrare a cãrei trebuinþã este vãditã
ºi al cãrei scop este într-adevãr ideal.
Ajutoare ºi proptele de preþ netãgãduit sunt ziarele ºi revistele catolice periodice,
ce urmãresc acelaºi scop nobil, periodice care, la rândul lor, au o apãrare puternicã
în confratele mai mare ce apare zilnic ºi este, deci, în stare sã apere, sã lãmureascã,
sã stabileascã adevãrul ºi sã îndrume numaidecât, fiind mereu la pândã, ca o strajã
neadormitã, ce vegheazã neîncetat din simþul datoriei ºi cautã din iubire pentru
adevãr ºi dreptate, din dorinþa unei adevãrate libertãþi, egalitãþi ºi fraternitãþi,
sã arate pericolul de unde ar veni.
Nimeni n-ar putea tãgãdui cã mica Albinã nu ºi-a îndeplinit menirea cu prisos. Da,
dânsa a grãit adevãruri mari, a vorbit desluºit tuturora, cu toate cã mulþi, citind,
au înþeles, dar consecinþe n-au tras; mulþi au fost luminaþi, dar au preferat sã stea
mai departe în întuneric; mulþi au fost lãmuriþi, însã au rãmas din rea-voinþã neîn-
duplecaþi. Lumina adevãrului va pãtrunde însã necontenit, razele lui vor strãbate
ºi limpezi chiar prejudecãþile seculare cele mai îndãrãtnice.
Fraþilor, daþi mânã de ajutor, abonaþi-vã, reabonaþi-vã, rãspândiþi ºi faceþi cunoscut
tuturor oamenilor de bunã-voire acest ziar catolic, care apãrã religia ºi Biserica,
cu adevãrat strãmoºeascã, apãrã moralitatea ºi tot ce-i nobil ºi folositor! De nu
ajutãm noi aceastã întreprindere din rãsputeri, ne facem vinovaþi de lipsa binelui
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ce s-ar putea obþine ºi suntem pãrtaºi la relele ce s-ar ivi dacã n-ar exista acest
organ zilnic de apãrare ºi lãmurire. Nu numai cu ajutoare bãneºti sã subvenþio-
naþi ziarul Albina, ci, mai presus de toate, cu sprijinul moral. Nu uitaþi cã acest ziar
vrea sã cuprindã interesele tuturor catolicilor, fãrã deosebire de rit, din România
Mare, cã el se ocupã, din dragoste cãtre þarã ºi neam, cu toate chestiunile vitale
ale progresului ºi binelui obºtesc, cã vrea sã fie pentru toþi ocrotitor, sfãtuitor ºi
cãlãuzã sincerã. Încunoºtiinþaþi-l despre evenimentele de seamã, despre lipsurile
ºi pãsurile voastre, cãci este folositor ca faptele bune sã fie cunoscute ºi de alþii,
spre îndemn, iar faptele rele sã fie înfierate ºi dojenite spre înfruntare. Depinde
de sprijinul ce-l veþi acorda ca numitul ziar sã-ºi mãreascã formatul ºi sã-ºi spo-
reascã numãrul articolelor de fond, ºi astfel, sã poatã izbuti de a pãtrunde printr-un
tiraj cât de mare la toþi cei ce doresc sã cunoascã sentimentul catolic ºi aspira-
þiunile îndreptãþite ale catolicilor de orice rit, cu privire la binele þãrii ºi al neamului
românesc, pentru care voieºte de-a pururea sã-ºi încordeze toate puterile ziarul
Albina.

Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi,
dosar 4/1909, f. 68

În anul 1925, când la Vatican s-a organizat o expoziþie cuprinzând tipãri-
turile catolice ce au apãrut în toate þãrile catolice din lume, preoþii din Moldova
au trimis peste 30 de cãrþi, precum ºi toate calendarele, revistele ºi almana-
hurile tipãrite dupã 1903. Cu acea ocazie, Sfântul Pãrinte papa Pius al XI-lea
a binecuvântat publicaþiile din Moldova, le-a încurajat în urmarea menirii lor,
aceea de a fi „amvoane moderne de predicare a evangheliei” ºi a ajutat Epis-
copia din Iaºi sã-ºi cumpere o tipografie proprie. Acest lucru s-a concretizat
în anul 1926. Tot în acel an, la 17 mai, s-au început lucrãrile pentru construirea
localului destinat Institutului Presa Bunã, lucrãri care s-au finalizat în luna
octombrie a aceluiaºi an. La 31 octombrie 1926, în Sãrbãtoarea lui Cristos
Rege, s-a sfinþit Tipografia „Presa Bunã”, pusã sub patronajul sfintei Tereza
a Pruncului Isus.

CCoommiitteettuull  ddee  iinniiþþiiaattiivvãã:
Memoriu de înfiinþare a Tipografiei „Presa Bunã”

Câþiva preoþi de la Episcopia Catolicã din Iaºi începuserã încã din anul 1911 sã
tipãreascã reviste, calendare ºi alte cãrþi morale pentru popor. Dupã rãzboi, activi-
tatea a fost luatã din nou, dar aceºti preoþi s-au convins cã, fãrã o tipografie proprie,
nu se va face un progres real. De aceea, la 1925 s-au folosit de o ocazie ºi Epis-
copia a cumpãrat tipografia Lumina Moldovei, proprietatea domnului Liviu Sado-
veanu. Din lipsã de local, nu s-a putut utiliza aceastã tipografie pânã la 15 mai
1927, când s-au fãcut toate eforturile pentru deschiderea ei. Tipografia Presa Bunã
nu urmãreºte scopuri materiale, ci rãspândirea de cãrþi morale cât mai ieftine
pentru popor. Pentru acoperirea cheltuielilor cu lucrãtorii Episcopiei, s-a vãzut
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nevoitã a primi ºi lucrãri particulare din oraº, care nu sunt împotriva credinþei
ºi a bunelor moravuri”.

Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Iaºi,
fond Inspectoratul Industrial al Regiunii a III-a Iaºi, dosar 378, f. 8;

xerocopii în Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi

La 1 ianuarie 1927, a luat fiinþã Institutul „Presa Bunã”, iar la 27 februarie
1928, episcopul Mihai Robu a aprobat „Actul constitutiv al Institutului Presa
Bunã din Iaºi”. 

EEpp..  MMiihhaaii  RRoobbuu::
Actul constitutiv al Institutului „Presa Bunã” din Iaºi

Datoritã strãduinþei lãudabile a mons. dr. Anton Gabor, actualmente paroh de
Gherãeºti, judeþul Roman, cu aprobarea ºi binecuvântarea noastrã, din contribuþiile
benevole ale multor persoane care ºi-au dat bine seama de marea însemnãtate a
scrierilor bune, a luat fiinþã Institutul Presa Bunã din Iaºi, cu clãdire ºi tipografie
proprie, în curtea catedralei noastre.
Spre a evita orice confuzie ºi coliziune de drepturi, în prezent ºi în viitor, declarãm
ºi stabilim urmãtoarele:
1. Institutul Presa Bunã nu este o întreprindere particularã a vreunui preot, nici
nu este o societate pe acþiuni, ci este o întreprindere diecezanã, sub direcþiunea
ºi ocârmuirea Episcopiei, având scopul sãu ºi mijloacele sale proprii de activitate.
2. Institutul Presa Bunã este trecut la Tribunalul Iaºi pe numele Episcopiei Catolice.
3. Atât clãdirea, cât ºi materialul tipografic al Institutului Presa Bunã sunt proprie-
tatea Episcopiei, care, însã, le dã destinaþia clarã ºi precisã cã nu vor servi la altceva
decât la rãspândirea scrierilor bune.
4. Scopul Institutului Presa Bunã este editarea ºi rãspândirea scrierilor bune, cu
conþinut atât religios, cât ºi profan.
5. Mijloacele de care se va servi Institutul Presa Bunã spre a putea edita ºi rãspândi
scrieri bune sunt: a) contribuþiile benevole ale donatorilor; b) încasãrile rezultate
din vânzarea revistelor, broºurilor sau cãrþilor editate; c) venitul ce-l va aduce tipo-
grafia, lucrând ºi pentru alte persoane sau instituþii din oraº.
6. Institutul Presa Bunã va fi condus de un comitet administrativ numit de episcop.
7. Un alt comitet redacþional, numit tot de episcop, se va ocupa cu editarea revistelor,
broºurilor sau cãrþilor bune”.

Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaºi,
dosar 1/1928, nepaginat

Dupã aproape 20 de ani de funcþionare, în luna mai 1944, din cauza rãz-
boiului, tipografia de la Iaºi a luat drumul refugiului spre Beiuº, dar nu a mai
fost adusã acasã. A rãmas probabil la Oradea. O datã cu ea, a fost evacuatã
ºi Tipografia „Serafica” de la Sãbãoani. În luna iunie 1944, aceasta din urmã
fusese datã dispãrutã ºi nu a mai ajuns la destinaþie.
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În numãrul din ianuarie-martie 1945 din Lumina creºtinului, editat la
„Presa Bunã”, dar tipãrit la Tipografia „Progresul” din Iaºi, a fost prezentatã
starea Institutului „Presa Bunã” în anul 1944.

Tipografia noastrã nu mai este la Iaºi. Când... era aprovizionatã cu de toate, atunci
când se tipãrea în 20.000 de exemplare „Catehismul prescurtat”, o carte de rugã-
ciuni a sfântului Anton, revista Lumina creºtinului, numãrul festiv pe aprilie,
cu un bogat material ilustrat în cinstea Excelenþei sale mons. Mihai Robu, care
împlinea, la 10 aprilie, 60 de ani, ºi o serie de tipãrituri noi avea sã intre în lucru,
evenimentele au zãdãrnicit toate, atunci începu exodul. Situaþia aceasta ne-a silit
sã tipãrim la alte tipografii calendarul nostru pe anul 1945. Lipsiþi de fonduri,
n-am mai fost în stare sã tipãrim almanahul obiºnuit al Presei Bunei pe 1945. Iar
acum, dacã am reuºit sã scoatem revista noastrã, Lumina creºtinului, cel puþin
la trei luni o datã, ne costã foarte scump.

Lumina creºtinului,
1 (1945) 3

Dupã instalarea la putere a regimului comunist, Episcopia Romano-Catolicã
de Iaºi nu a mai avut posibilitatea de a se angaja în rãspândirea presei catolice.
Editurile „Presa Bunã” ºi „Viaþa”, cu toatã opera lor, au trebuit sã rãmânã
doar o amintire, care, din fericire, ºi-au putut relua activitatea dupã anul 1990.

Deºi parcã îºi pierde din însemnãtate, în planul comunicaþiilor sociale, presa
catolicã are un rol bine determinat, întrucât este o dovadã a vitalitãþii credinþei
ºi a aportului creºtinilor la viaþa culturalã ºi spiritualã a Bisericii. De aceea,
doresc sã închei aceastã scurtã expunere istoricã cu urmãtoarea comparaþie.
Presa poate fi comparatã cu plãmânii. Aºa cum un om ce are plãmânii buni
se poate auzi de la distanþã, la fel, un ziar bun se rãspândeºte pe o arie mare.
Cine crede cã poate învinge informaþia rea ºi atâtea „ademeniri” ale mijloacelor
moderne de comunicaþie socialã doar prin predicã se aseamãnã cu un om care
vrea sã se apere cu un pistol de duºmanul care vine asupra lui înarmat cu o
bombã atomicã. Dacã vrem sã ne opunem ravagiilor dezastruoase ale presei
ostile Bisericii ºi moralei creºtine, trebuie sã ne înarmãm cu armele moderne
ale comunicaþiei sociale, cu o presã bunã ºi eficace.
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