
BISERICA FRUMOASÃ ESTE BISERICA PLINÃ DE LUME

Dialog cu P.S. Petru Gherghel, 
realizat de pr. Wilhelm Dancã

Întrebare: Excelenþã, ce înseamnã pentru Preasfinþia Voastrã „o
bisericã”? Vã întreb lucrul acesta pentru cã, în limba românã, termenul
„bisericã” se referã la „casa” în care se adunã poporul lui Dumnezeu, dar
ºi la adunarea credincioºilor ca atare.

Rãspuns: Pentru orice creºtin, dar, mai ales, pentru un episcop,
Biserica reprezintã casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului, casa în care îl
poþi întâlni pe Dumnezeu, iar Dumnezeu se întâlneºte cu poporul sãu (cf.
Gen 28,17). Termenul de „bisericã” are un înþeles dublu: mai întâi, este
vorba de locul unde se celebreazã tainele sfinte, într-un chip special,
sfânta ºi dumnezeiasca Liturghie, iar în al doilea rând, „poporul lui
Dumnezeu” ca atare sau, cum se mai spune, „adunarea credincioºilor”.

Etimologic, termenul de bisericã (bazilicã) vine de la grecescul basilea,
legat de demnitatea de domn, de împãrat. ªi chiar dacã acest termen de
basilea, ca ºi celãlalt de ecclesia, avea la început un înþeles laic, el a
cãpãtat în timp caracter sacru prin adaosul tou théou, specificându-se
astfel cã destinatarul sau întemeietorul este însuºi Dumnezeu.

Limitându-ne la înþelesul de „casã ” sau „locuinþã ” pentru termenul de
„bisericã” ca loc de cult, este firesc ca, pentru un episcop, orice lãcaº, cu
acest scop, sã fie, înainte de toate, un loc sacru, destinat slavei lui
Dumnezeu ºi întâlnirii cu el.

Este îmbucurãtor faptul cã poporul român are pentru biserici, capele,
mãnãstiri, bazilici sau catedrale o preþuire deosebitã, o adevãratã
veneraþie ºi un cult special. Religiozitatea poporului nostru, chiar dacã
uneori nu este suficient fundamentatã sau destul de cultivatã, este o
dovadã a iubirii sale faþã de Dumnezeu ºi faþã de casa dedicatã prezenþei
sale.

ªi pentru mine, mai ales pentru mine, ca episcop, biserica are o
semnificaþie deosebitã. O consider ºi o stimez cu adevãrat ca pe casa lui
Dumnezeu ºi poarta cerului, locuinþa preferatã a lui Cristos care a venit
în lume ºi a voit sã locuiascã cu oamenii pânã la sfârºitul lumii (cf. Mt
28,20). Dumnezeu locuieºte cu noi ºi ne aºteaptã sã-l întâlnim.
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Î: Aveþi câteva cifre prin care sã ilustraþi eforturile depuse de pãstorii ºi
credincioºii Diecezei de Iaºi pentru construirea de biserici?

R: Exemple sunt nenumãrate ºi impresionante. Mã tem ca,
prezentându-le, sã nu cumva sã uit pe cineva sau sã fac o ierarhizare
interpretabilã. Este meritul preoþilor ºi al bravilor noºtri specialiºti ºi
credincioºi. Am sã încerc totuºi sã dau câteva detalii ºi sã prezint câteva
nume ºi localitãþi.

Ca ordinarius, am fost la curent cu toate iniþiativele în acest domeniu,
dar sunt obligat sã spun cã ceea ce s-a realizat a fost opera curajoasã a
preoþilor noºtri plini de tinereþe ºi zel ºi, mai ales, darul lui Dumnezeu.
Pentru mine, exemplul ºi lucrarea preoþilor era un adevãrat semn de
vitalitate ºi iubire totalã. Rolul meu, pe cât posibil, era sã-i încurajez pe
preoþi, sã le explic, eventual, responsabililor cã aceasta era datoria unui
pãstor responsabil, iar cã tot ceea ce fãceau nu era un lucru contrar
orânduirii ºi societãþii, ci numai ºi numai spre binele oamenilor ºi al
credincioºilor noºtri.

Iubirea faþã de Dumnezeu ºi Bisericã a fost ºi era mai tare ºi mai
puternicã decât ameninþarea cu pierderea libertãþii ºi cu moartea. S-au
fãcut, aºadar, lucruri minunate, unele incredibile. Sunt de remarcat
iniþiativele pr. Carol Sohn la Oþeleni, ale pr. Wilhelm Klein la Tãmãºeni,
ale pr. Alexandru Ghiuzan la Mãrgineni ºi Trebeº; trebuie subliniatã grija
pr. Cazimir Cotolevici pentru noua bisericã din Nicolae Bãlcescu,
continuatã ºi desãvârºitã de pr. Ioan Sociu, preocuparea preoþilor din
parohia Pârgãreºti la construcþia bisericii, operã terminatã în anii grei ai
dictaturii de pr. Anton Ioan, efortul incredibil al pr. Dumitru Adãmuþ
pentru bisericã, simbol de trãire a credinþei ºi de manifestare a rezistenþei
împotriva persecuþiilor ºi opreliºtilor de la Adjudeni. Trebuie sã-i amintim
între cei care au dovedit un mare curaj ºi o mare rezistenþã pe pr. Mihai
Rotaru la Barticeºti, pr. Mihai Lucaci la Rotunda, pr. Gheorghe Lenghen
ºi pr. Petru Gabor la Sagna, pr. ªtefan Apostol la Frumoasa, pr. ªtefan
Demeter la Mirceºti ºi Paºcani, pr. Iosif Andrici la ªcheia, pr. Alois Dãmoc
la Butea, pr. Anton Dãnculesei la Pralea, pr. Vasile Rediu la Gioseni, pr.
ªtefan Erdeº la Lespezi, pr. Ieronim Budulai la Huºi, Vizantea ºi Ciugheº.

Când am început sã analizez scriptic problema lucrãrilor executate în
condiþii de supraveghere totalã ºi, uneori, de clandestinitate, am rãmas
impresionat; niciodatã nu o fãcusem pânã acum, pentru cã mi se pãrea cã
totul era normal ºi mã obiºnuisem sã tot repet cã s-a fãcut mult ºi multe
în acele perioade extrem de dificile.
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Acum mãrturisesc, cu multã satisfacþie în suflet ºi cu mult respect
pentru preoþii ºi credincioºii noºtri, cã au fost timpuri de mari fapte ºi
mari minuni.

Cu privire la date, pot sã subliniez urmãtoarele: în perioada grea a
dictaturii s-au construit 32 de biserici noi, unele cu mare rãsunet ºi cu
mari jertfe. La mai mult de 20 de lãcaºuri de cult s-au fãcut reparaþii
capitale sau lucrãri de întreþinere. Dupã anul 1989, s-au construit 55 de
noi lãcaºuri de cult, unele mai mãreþe decât altele. Nu mai vorbesc de
reparaþiile ºi iniþiativele curajoase pentru îngrijirea lãcaºurilor de cult. Un
semn de vitalitate a preoþilor ºi credincioºilor noºtri, o binecuvântare
pentru poporul nostru credincios.

Am putea spune cã Dieceza a fost un adevãrat ºantier pentru ridicare
de noi lãcaºuri (55+32), de reconstrucþii ºi reparaþii, iar acolo unde era
nevoie, s-au construit ºi inaugurat o mulþime de centre parohiale (22+39).

S-ar putea crede sau trage o concluzie cã s-a lucrat doar pentru un
singur sector, construcþii ºi structuri, dar nu trebuie sã uitãm cã, în
acelaºi timp, s-a lucrat intens la catehizarea copiilor ºi a tinerilor, cu toate
opreliºtile ºi cu toatã supravegherea, au fost pregãtiþi ºi au ajuns la
idealul dorit câteva sute de preoþi, s-au inaugurat atâtea mãnãstiri, centre
de spiritualitate, grãdiniþe ºi opere socio-caritative.

Toate la un loc reprezintã un argument pe care vrem sã-l vedem ca un
dar al lui Dumnezeu pentru credinþa poporului nostru atât de generos ºi
atât de ataºat de Biserica ºi de valorile spirituale.

Î: De când sunteþi în fruntea Diecezei de Iaºi, mai întâi ca administrator
apostolic, apoi ca episcop diecezan, s-a vãzut cã una dintre grijile
Preasfinþiei Voastre ca pãstor a fost refacerea sau crearea edificiilor
bisericeºti necesare pastoraþiei. Cum apreciaþi efortul depus?

R: Ajuns preot, în condiþii de mare supraveghere ºi control din partea
regimului totalitar, condiþii grele pentru bisericã, preoþi ºi chiar
credincioºi, am simþit, desigur, un imbold pentru casa lui Dumnezeu ºi
pentru suflete, pe care nu-l pot explica cu argumente lumeºti. Cu toate
dificultãþile începutului preoþiei mele, hotãrârile pentru cauza Bisericii ºi
a sufletelor creºteau, iar zelul, controlat, desigur, de prudenþã, cãuta noi
cãi ºi posibilitãþi de muncã pastoralã pentru a nu lãsa sã se piardã cea mai
mare ºi sigurã valoare a vieþii: credinþa.

Am rãmas impresionat de gestul multor preoþi îndrãzneþi, care s-au
opus tãvãlugului nimicitor prin predici, prin tact administrativ ºi prin
iniþiative înþelepte ºi curajoase cu care au ºtiut sã apere tezaurul credinþei
ºi lãcaºurile de cult.
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Câþiva dintre ei ºi-au zidit viaþa în pereþii bisericilor, dãltuind pentru
istorie ºi viitor monumente impresionante, cu toatã opoziþia ºi persecuþia
regimului ateu.

De la numirea mea în fruntea Diecezei, mai ales în perioada de
administrator apostolic cu drepturi limitate, am þinut ca un lucru sfânt sã
continuu munca înaintaºilor, desigur, în alte condiþii ºi cu alte mijloace,
apãrând moºtenirea lãsatã, încercând mai întâi sã nu lãsãm sã moarã ce
aveam mai scump: credinþa, Seminarul, bisericile. 

În perioada celor 12 ani de mandat special, plinã de tot felul de
atenþionãri ºi ameninþãri, pentru modul cum unii preoþi, cãrora trebuie sã
le aduc prinos de recunoºtinþã, lucrau atât la opera de catehizare (redusã
la bisericã), la munca pastoralã generalã, cât, mai ales, la iniþiative
îndrãzneþe de a întreþine bisericile, a le mãri ºi adapta noilor necesitãþi
sau chiar a le construi din temelii, am avut o mare stimã, încurajându-i
ºi susþinându-i, ºi trebuie sã mãrturisesc cã n-a fost uºor ºi nici lipsit de
riscuri, dar, pânã la urmã, s-au putut realiza lucruri deosebite, chiar le pot
numi ieºite din comun, cu care Biserica localã de Iaºi a ºtiut sã facã proba
unui examen curajos ºi fructuos, impunându-se în faþa tuturor, chiar ºi a
persecutorilor.

Î: Puteþi sã ne daþi câteva exemple de edificii bisericeºti reprezentative
pentru Diecezã, care corespund aºteptãrilor Preasfinþiei Voastre?

R: Îi invit pe cei care doresc sã se edifice în acest domeniu sã intre în
bisericile din Adjudeni, N. Bãlcescu, Bacãu, Butea, Fãrcãºeni, Gioseni,
Horleºti, Iaºi, Mirceºti, Tãmãºeni, ªcheia, Vizantea etc. 

E drept cã unele dintre aceste lucrãri s-au fãcut în grabã, fãrã prea
multe analize sau sub coordonarea unei comisii de specialitate. Sunt totuºi
deosebit de mulþumit cã s-au depus multe eforturi, cã preoþii au încercat
sã rãspundã necesitãþilor timpului ºi cã acum poporul are frumoase
lãcaºuri de cult.

Dacã le analizãm pe toate, desigur, unele sunt opere mãreþe, altele sunt
mai simple ºi mai modeste, dar toate au o calitate comunã: dragostea;
toate capãtã valoare când sunt cãutate ºi când sunt pline.

Nu uit niciodatã afirmaþia unui arhitect la o întâlnire pe teme de
arhitecturã sacrã: „cea mai frumoasã ºi impresionantã bisericã este cea
care e plinã cu oameni”.

Ne-am dori ca lipsurile, care eventual mai sunt, sau stângãciile
datorate grabei ºi dorinþei de a face ºi a avea sã fie anihilate de preþuirea
casei lui Dumnezeu ºi de trãirea credinþei. 
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Î: Ce fel de gânduri sau sentimente aveþi în inimã atunci când vã
pregãtiþi sã sfinþiþi o bisericã?

R: Sfinþirea unei biserici reprezintã un eveniment de mare credinþã ºi
intensã trãire spiritualã. Credincioºii, care au ajuns sã ridice o bisericã,
fie ea cât de micã ºi simplã, aºteaptã cu deosebitã emoþie momentul
sfinþirii, dedicãrii sau consacrãri ei, iar pentru mine, ca episcop, actul de
sfinþire reprezintã confirmarea unei astfel de credinþe ºi o trãire spiritualã
profundã. Chiar dacã nu au loc ºi nu se intenþioneazã celebrãri de sfinþiri
sau dedicãri solemne ca cele de la templul din Ierusalim, aºa cum noteazã
Sfânta Scripturã (cf. 2Cr 5,6-10), credincioºii, preoþii ºi episcopul trãiesc
un eveniment extraordinar, prin care îºi aratã credinþa în prezenþa lui
Dumnezeu în mijlocul poporului ºi fac sãrbãtoare. Cu astfel de sentimente
ºi trãiri întâmpin orice dedicare ºi sfinþire de bisericã.

Î: Atât ca pãstor al diecezei, cât ºi ca episcop cu experienþã în acest
domeniu, ce anume le recomandaþi preoþilor ºi credincioºilor care doresc
sã construiascã o „bisericã”?

R: Mai întâi, sã aibã o profundã motivaþie de credinþã, apoi, sã urmeze
normele bisericeºti, pe care vrem sã le facem cunoscute în urma Sinodului
Diecezan, ºi sã nu se grãbeascã în realizarea unui astfel de proiect. Mã
gândesc cã, dupã furtuna creatã de încercãrile prin care am trecut, când
totul se fãcea pe ascuns, sã nu se opreascã o lucrare, dupã iureºul de a
recupera ce nu s-a putut, în anii de dupã ’89, viaþa creºtinã va intra într-
un ritm normal, iar rãspunsul la necesitãþile timpului va fi analizat mai
bine ºi dat cu calm.

Î: În ce mãsurã bisericile construite în zilele noastre pot constitui un
reper cultural ºi moral în viaþa credincioºilor catolici, în special, ºi a lumii,
în general?

R: Reperul cultural pe care îl oferã bisericile noastre din Moldova este
un reper simplu, cu mai puþine elemente de artã clasicã ºi tradiþionalã
spectaculoasã; este, cu alte cuvinte, un mesaj al simplitãþii vocaþiei
creºtine ºi o cãutare a formelor noi ºi evoluate de trãire creºtinã ºi moralã,
fiind, de fapt, o chemare la un rãspuns ce trebuie sã-l dea fiecare creºtin
la timpul pe care-l trãieºte ºi pe care este chemat sã-l sfinþeascã. Se poate
verifica aici ceea ce a ºtiut sã facã Cristos când i-a ales pe apostoli, oameni
simpli, pe ucenicii care sã fie capabili sã aprindã ºi sã cucereascã lumea
nu prin forþa înþelepciunii proprii, nici prin puterile omeneºti, ci prin
harul sãu, care se foloseºte de canale simple, curate ºi devotate pentru a
lucra în lume.
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Î: În timpul Sinodului Diecezan s-a discutat ºi despre faptul cã unele
biserici construite cam în grabã invitã mai puþin la reculegere, la
rugãciune. Din acest punct de vedere, ºtim cã orice bisericã trebuie sã fie
pentru lume „casa lui Dumnezeu ºi poarta cerului”. Ce condiþii ar trebui
sã îndeplineascã bisericile în construcþie pentru a putea celebra cum se
cuvine în interiorul lor legãtura dintre cer ºi pãmânt?

R: Sinodul Diecezan reprezintã pentru noi un moment de cea mai mare
importanþã. L-am putea considera nu numai un prilej evocativ, ci, mai
ales, un program inovativ. În cadrul Sinodului s-au evidenþiat valorile
tradiþionale ºi s-au redescoperit comorile spirituale lãsate de înaintaºi, o
credinþã vie ce ne-a fost încredinþatã ca un testament pentru viaþa noastrã
creºtinã ºi pentru trãirea vocaþiei primite.

La Sinod s-au analizat ºi neîmplinirile constatate în trecut, stabilindu-
se puncte ce trebuie îmbunãtãþite ºi perfecþionate în mai multe domenii
ºi, în consecinþã, ºi în ceea ce priveºte bisericile ºi cadrul desfãºurãrii
cultului. Era firesc sã se prezinte ºi un program inovativ în privinþa
lãcaºurilor de cult.

Oricum, ceea ce am primit de la înaintaºi sau am construit în trecutul
mai îndepãrtat sau mai recent a fost un lucru bun ºi adaptat condiþiilor
de atunci. Bisericile ºi celelalte structuri dovedesc simplitatea ºi modestia
noastrã, dar ºi valoarea credinþei ºi a încrederii în Dumnezeu, în timpuri
de mari încercãri ºi probe de tot felul.

Pentru viitor, se impune, fãrã îndoialã, sã gãsim formulele cele mai
adaptate pentru a combina dorinþa de a avea structuri, biserici, centre de
spiritualitate, cu necesitatea ca ele sã fie instrumente de promovare a
spiritualitãþii, de fãurire a unei culturi creºtine ºi, de ce nu, de a gãsi
modalitãþi ca bisericile, capelele, lãcaºurile de cult sã fie cu adevãrat „casa
lui Dumnezeu ºi poarta cerului” în stare sã promoveze legãtura dintre
pãmânt ºi cer.

Va trebui, însã, sã înþelegem, pe cât posibil mai mult, prin catehizare,
ce înseamnã o adevãratã artã creºtinã, cum trebuie sã fie bisericile, ca ele
sã promoveze creºterea în credinþã ºi sã satisfacã toate gusturile, de la
cele mai modeste la cele mai rafinate. Le va reveni, aºadar, Comisiei
pentru Lãcaºurile de Cult ºi Oficiului Diecezan pentru Liturgie, ce
urmeazã sã fie stabilite de noi în urma Sinodului Diecezan, datoria de a
prezenta principiile ce trebuie sã stea la baza construirii lãcaºurilor de
cult ºi a rolului lor pentru viaþa religioasã ºi cultura creºtinã.

Î: Ce înseamnã pentru Preasfinþia Voastrã biserica în care aþi fost
botezat sau biserica din satul natal?
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R: Despre locul în care au fost botezaþi ºi în care au fãcut primii paºi în
trãirea credinþei, marii sfinþi ai Bisericii ºi marile personalitãþi ale vieþii
creºtine s-au exprimat cu multã bucurie ºi cu sfinte aduceri aminte.
Reveneau deseori în biserica în care au trãit bucuriile credinþei ºi ale
copilãriei ºi o evocau în diferite momente ale vieþii. Mã gândesc cã nu
numai ei, ci ºi toþi ceilalþi oameni simpli au fãcut ºi fac la fel. Mã declar
fericit când pot sã mã întorc fie în spirit, fie, mai ales, fizic în biserica în
care am primit darul credinþei. Îndrãznesc, aºadar, sã spun ºi eu cã simt
emoþii deosebite când revãd altarul la care am slujit ca ministrant,
amvonul de unde era proclamat cu atâta entuziasm cuvântul lui
Dumnezeu de cãtre preoþii pe care i-am cunoscut în copilãrie ºi, de ce nu,
regret mereu cã nu mai este astãzi banca de împãrtãºanie de sub care ºi
prin care priveam cu gelozie la cei ce urcau treptele altarului sau slujeau
la sfânta Liturghie. Multe dintre imaginile din trecut s-au schimbat,
reformele liturgice au adus noi adaptãri, bisericile au cãpãtat altã
configuraþie, dar farmecul aducerilor aminte nu s-a schimbat, din contrã,
devine ºi mai plãcut ºi mai rãscolitor.

Glasul clopotelor ºi drumul credincioºilor spre bisericã, bucuria
întâlnirii cu colegii în jurul bisericii ºi lângã altar ne fac sã avem mereu
emoþii ºi puternice accente nostalgice. 

Î: Ce înseamnã pentru Preasfinþia Voastrã biserica numitã „catedralã”?
La Iaºi, existã mai multe catedrale catolice?

R: Pentru un episcop, catedrala este simbolul prezenþei lui Cristos în
mijlocul poporului sãu, care desãvârºeºte ºi realizeazã unitatea în credinþã
ºi unitatea în iubire.

Catedrala este ºi trebuie sã fie una. Nu trebuie sã se creeze impresia
cã sunt mai multe catedrale.

La noi, catedrala este cea istoricã, cea tradiþionalã, care a vãzut ºi a
trãit evenimentele în derularea lor, fie fericite, fie mai puþin plãcute,
luminile ºi umbrele istoriei, bucuriile ºi încercãrile vieþii creºtine. Nu
trebuie sã uitãm cã aici a slujit primul episcop, Nicolae Iosif Camilli, aici
au urmat sã conducã poporul lui Dumnezeu episcopii noºtri indigeni, P.S.
Mihai Robu ºi Mons. Petru Pleºca, ordinarius substitutus pentru perioada
grea a comunismului ºi, mai ales, aici a pãstorit, a predicat, s-a rugat ºi
s-a jertfit marele nostru pãstor Anton Durcovici.

Ca atare, catedrala lor este ºi catedrala noastrã. Chiar dacã e micã, ea
are un rol important.

Realitãþile noi impuneau ºi rezolvãri noi. De aceea, am decis sã ridicãm
alãturi de catedrala istoricã, veche, o altã bazilicã – bisericã, pentru a oferi
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poporului creºtin un spaþiu adecvat noilor realitãþi, numãrului mare de
enoriaºi; un loc pentru ecclesia, adunarea poporului creºtin în jurul lui
Cristos ºi a episcopului.

Prin apropierea ºi legãtura ce o are cu catedrala veche, noul lãcaº
împrumutã ºi denumirea de catedrala nouã, un lãcaº corespunzãtor, care
nu trebuie sã ne separe de istoria noastrã, ci trebuie sã o asigure ºi sã o
continue.

Î: Vã rog sã ne prezentaþi pe scurt „viaþa” celor douã catedrale –
catedrala veche ºi catedrala nouã. Prin ce anume o catedralã îºi justificã
numele de „mama” tuturor celorlalte biserici din Diecezã?

R: Când s-a impus sã se construiascã o nouã bisericã în centru,
planurile erau astfel întocmite, încât între catedrala veche ºi noua
construcþie sã fie o legãturã strânsã, o comunicare directã.

Din cauza unor conflicte, construite ºi întreþinute de unii responsabili
ai zonei ºi ai sitului istoric, planul prim al noului lãcaº a trebuit sã fie
revizuit pentru a nu fi cu totul oprit. Dupã multe analize ºi studii, s-a
ajuns la o altã soluþie, de data aceasta circularã, o nouã construcþie, care
sã nu intre în conflict arhitectonic cu celelalte obiective din vecinãtate;
construcþie ce urma sã fie introdusã într-un complex arhitectural, cu
posibilitatea unirii ei printr-un portic cu catedrala veche.

De ce aceastã formã? Desigur, au fost ºi sunt multe argumente. Pentru
mine a fost unul, potrivit cu motto-ul meu ca episcop: ca toþi sã fie una (In
17,21). Forma circularã, care îi primeºte ºi îi dirijeazã pe toþi, din toate
pãrþile, spre un punct central, spre un altar, a fost un argument
determinant; ea invitã la comuniune, la unitate.

Episcopul, când celebreazã sfânta Liturghie cu prezbiteriul sãu ºi cu tot
poporul, trebuie sã-i adune pe toþi la acelaºi altar, în jurul aceluiaºi
Cristos, sub aceeaºi cupolã, mai bine zis, sub aceeaºi coroanã, având drept
model pe aceeaºi Mamã înãlþatã la slava cerului ºi încoronatã, care sã
mijloceascã pentru toþi cei ce aparþin aceleiaºi Biserici. Totul în acest nou
lãcaº trebuie sã contribuie la realizarea unui singur popor, fie cel din Iaºi,
fie cel din localitãþile Diecezei, din cele mai îndepãrtate colþuri ale
provinciei ºi ale Bisericii noastre locale.

Catedrala veche este locul de unde se porneºte spre noul altar, spre
noul sanctuar, de unde, întãriþi în dragoste, toþi se întorc apoi acolo de
unde au pornit.

Mã gândesc cã, astfel, într-o expresie comunã, catedrala veche, cu
importanþa ei istoricã ºi cu rolul ei, ºi catedrala nouã, cu forma ºi mesajul
ei, reprezintã, de fapt, un tot, unica noastrã catedralã, mamã a tuturor
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celorlalte Biserici, inima de unde Isus revarsã binecuvântare ºi haruri
peste întreaga Bisericã localã, prin intervenþia ºi mijlocirea Mamei
noastre cereºti, înãlþatã ºi încoronatã, patroana ºi ocrotitoarea noastrã
cereascã.

Î: Dorinþa celor care muncesc pentru zidirea unei biserici este ca ea sã
fie mereu plinã de lume. Vã mai gândiþi ºi la altceva atunci când se
apropie momentul consacrãrii noii catedrale de la Iaºi?

R: Cel mai important lucru este sã facem ca bisericile noastre sã fie
plãcute lui Dumnezeu, pline de lume, sã devinã oaze de spiritualitate,
adevãrate surse de alimentare a credinþei atât prin exprimarea artisticã
ºi prin cadrul exterior, cât, mai ales, prin lucrarea continuã de
evanghelizare ºi catehizare, muncind pentru aceasta la desãvârºirea
Bisericii spirituale care este sufletul omului, iar aici, la noi, sufletul
creºtinului din Moldova, din Iaºi, din Dieceza noastrã.

Vreau sã întâlnesc mereu oamenii noºtri simpli, modeºti ºi buni în
biserica noastrã catedralã, mama tuturor bisericilor din Diecezã, ºi sã-i
simt cã stau alãturi de pãstorii lor, de episcop ºi de preoþi, în jurul
aceluiaºi altar, aceluiaºi Isus, sub mantia ocrotitoare a aceleiaºi Maici
preacurate, pentru a putea beneficia cu toþii de înãlþare ºi de încoronare
în ceruri.

Vã mulþumim ºi sã dea Domnul sã avem biserici pline de lume!


