
 

1 
 

                     Universitatea din București  

                      Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

 

 

 

                Lucrare de disertație 

 

 

 

 

 

Coordonator științific, 

Pr.prof.univ.dr. Wilhelm Dancă 

                                                                                            Masterand, 

                                                                                         Alexandru Catalan 

 

                                                 

                                                        

 

 

                                                       București, 

                                                                    2015 



 

2 
 

 

                              Universitatea din București  

                    Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

                                         Specializarea 

                          Comunicare biblică și eclezială  

 

Lucrare de disertație 

Anatomia unui discurs 

Considerații asupra unor cuvinte și 

gesturi ale ultimilor șapte papi (1939 – 2015) 

 

Coordonator științific, 

Pr.prof.univ.dr. Wilhelm Dancă 

                                                                                            Masterand, 

                                                                                         Alexandru Catalan 

 

 

 

                                                 

                                                           București,  

                                                                        2015 



 

3 
 

                                             

Cuprins 

 

1.Argument/6 

 

2.Eugenio Pacelli, omul deciziilor în vremuri de restriște/11 

2. 1 Eugenio Pacelli și Adolf Hitler/12 

2.2 În fața Holocaustului/13 

2.3 O decizie controversată/16 

2.4 Discursurile de neuitat la adresa războiului/19 

2.5 Pacelli și televiziunea/22 

2.6 Primele funeralii papale transmise live la televiziune/23 

 

3. Angelo Roncalli, Papa care ne-a dăruit Conciliul Vatican II/25 

3.1 Un papă de tranziție care a schimbat Biserica/26 

3.2 Ideea unui nou conciliu la Vatican/28 

3.3 ”Discursul lunii” sau memorabilul discurs al lui Roncalli/29 

3.4 Ioan al XXIII-lea și presa timpului său/32 

 

4. Providențialul Montini și misiunea unui conciliu de neuitat/35  

4.1 Un ”Hamlet” pe scaunul lui Petru/36 

4.2 Moștenirea mesajelor lui Paul al VI-lea din 8 decembrie 1965/38 

4.3 Montini și patimile lui Aldo Moro/41 

4.4 La judecata istoriei/43 



 

4 
 

 

5. Luciani sau iluzia ultimului papă italian/46 

5.1 Cel dintâi papă cu un nume de scenă dublat/47 

5.2 Torțele celor trei virtuți cardinale/49 

 

6. Karol Wojtyla cel Mare/52 

6.1 Ioan Paul al II-lea și românii/53 

6.2 Papa care a schimbat lumea/54 

6.3 Ca nimeni altul în fața Mafiei/56 

6.4 ZMTC, un cadou pentru tinerii catolici de pretutindeni/58 

6.5 O moarte ca o mărturie fără egal a credinței/60 

 

7. Ratzinger, un papă care s-a retras din prea multă iubire/64 

7.1 Neamțul din fruntea Bisericii și cel de-Al Doilea Război Mondial/68 

7.2 Ultimii martori direcți ai Conciliului Vatican II/70 

 

8. Primul iezuit pe postul lui Petru/76 

8.1 Confesiuni despre conclav/76 

8.2 Alături de un papă emerit/78 

8.3 Studiu de caz: Francisc și chestiunea ”Charlie Hebdo”/81 

8.4 Francisc, Papa care ne-ar putea dărui cei mai mulți sfinți/84 

 

9. Papa și ”legiunea vaticaniștilor”/87 

9.1 Scurtă istorie a relației Vatican – presă/88 

9.2 Efectul ”Francisc” în presă/91 



 

5 
 

9.3 Adio Urbi et Orbi? Sau un alt fel de Urbi et Orbi?/92 

9.4 Inspirata alegere a unui An Sfânt al Milostivirii Divine/94 

9.5 Vivat ”L’Osservatore Romano”!/95 

 

10. Concluzii/97 

 

Bibliografie/104 

Anexe/114 

1. Discursul lui Pius al XII-lea rostit cu o săptămână înaintea declanșării celui de-Al Doilea Război Mondial – 

24 august 1939/114 

2. Discursul lui Pius al XII-lea la finele celui de-Al Doilea Război Mondial – 9 mai 1945/116 

3. Discursul Papei Pius al XII-lea dedicat nașterii televiziunii – 6 iunie 1954/117 

4. Discursul Papei Ioan al XXIII-lea la deschiderea Conciliului Vatican II – 11 octombrie 1962/121 

5. Discursul Papei Ioan al XXIII-lea către jurnaliștii acreditați la Conciliul Vatican II – 13 octombrie 1962/123 

6. Discursul Papei Paul al VI-lea la închiderea Conciliului Vatican II – 8 decembrie 1965/124 

7. Discursul Papei Ioan Paul întâiul cu ocazia primei rugăciuni ”Angelus” – 27 august 1978/133 

8. Discursul Papei Ioan Paul întâiul cu ocazia audienței săptămânale din 13 septembrie 1978/133 

9. Discursul Papei Ioan Paul al II-lea la sosirea la București – 7 mai 1999/134 

10. Discursul Papei Benedict al XVI-lea prin care și-a anunțat retragerea de pe scaunul petrin – 11 februarie 

2013/136 

11. Fragment din conferința susținută de cardinalul Joseph Ratzinger, viitorul Benedict al XVI-lea, cu ocazia 

împlinirii a 60 de ani de la debarcarea trupelor aliate în Normandia – 5 iunie 2004/136 

12. Textul materialului publicat de jurnalistul Vittorio Messori, ”Îndoieli asupra cotiturii Papei Francisc”, în 

ziarul ”Corriere della Sera” la 24 decembrie 2014/139 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

1. Argument  

 

Paginile acestei lucrări s-au născut din dorința recuperării unei memorii colective din care 

generația mea, dar deopotrivă și cea de dinaintea ei, și cea imediat de după, au fost excluse fără a 

fi fost întrebate. N-am avut parte nici de lumina și nici de cuvântul de îmbărbătare pe care ți le 

poate transmite, în felul său unic, părintele universal al credinței, acel expert fără egal în umanitate. 

Acestuia i se spune Papă. Și nu de ieri, de azi.  

După decembrie 1989, data la care această nație a cunoscut o schimbare uluitoare și total 

neașteptată, pașii făcuți în direcția recuperării, ba chiar a familiarizării cu cele petrecute într-o 

perioadă din care aproape am lipsit din casa umanității, mi s-au părut timizi. Cred cu tărie în nevoia 

unor tușe mult mai accentuate (chiar dacă există câteva mărturii ale eforturilor depuse în această 

direcție, absolut remarcabile). Tocmai de aceea socot că va veni ceasul, ba chiar a și venit, în care 

recâștigând ceea ce am pierdut fără voia noastră, ne vom așeza iar în prima bancă a imensului 

amfiteatru de la catedra căruia ne vom putea împărtăși cu nesaț din acea învățătură care dă cu 

adevărat valoare vieții umane. 

Iar la catedra despre care vorbesc se vor așeza, cu ajutorul rândurilor acestei lucrări, o mână 

de oameni, mai exact șapte. Fiindcă ei fac parte din acel cerc de magiștri - dacă nu iubiți, măcar 

sincer apreciați - ai edificiului meu personal, și nu numai, fără de care nu aș fi fost ceea ce sunt 

astăzi. 

Așadar, voi invoca rând pe rând în desfășurarea acestei întreprinderi șapte bărbați fără egal: 

Pacelli, Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio. De această banală, la prima 

vedere, înşiruire de nume proprii se leagă nu doar istoria ultimilor şaptezeci de ani ai Papalităţii, 

mai exact din 1939 încoace, ci mai ales epoca aparte, a unei transformări uluitoare a umanităţii, 

din cadrul căreia Biserica Catolică nu poate fi, sub niciun pretext, extrasă.  

Pacelli, Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio. Ei și cuvintele lor, ba 

chiar și gesturile lor, sunt personajele cheie ale acestei lucrări de disertaţie, lucrare ce-şi propune 

să treacă în revistă câteva dintre discursurile celor chemaţi, de la Al Doilea Război Mondial 

încoace, să conducă destinele singurei instituţii umane, şi divină, deopotrivă, care a reuşit să 
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înfrunte cu succes trecerea timpului şi a tuturor vicisitudinilor ultimilor 2000 de ani. Trebuie să 

precizez, din capul locului, că nu am apelat la texte din enciclici sau alte documente papale, ci am 

preferat să dau credit cuvintelor papale rostite fie la început, fie la sfârșit de pontificat, fie pe cele 

născute ca urmare a unor situații și evenimente cu totul ieșite din comun, cum ar fi Conciliul 

Vatican II, care la aniversarea a 50 de ani de la finalizarea sa (8 decembrie 2015) e încă departe de 

a fi fost înțeles și aplicat pe deplin în diverse colțuri ale planetei, cum ar fi România. Ba chiar am 

dat credit unor cuvinte pronunțate înainte ca cei enumerați, Pacelli, Roncalli, Montini, Luciani, 

Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio, să devină papi! 

La începutul celui de-al treilea mileniu  de creștinism puterea exemplului și puterea de 

convingere a cuvântului sunt departe de a fi epuizate, așa cum poate mulți dintre noi ar fi tentați 

să creadă. Poate fi lumea salvată prin cuvânt? Poate fi ea, cu adevărat, înţeleasă, decodificată, 

exprimată, ba chiar asimilată cu ajutorul limbajului? De mai bine de două milenii şi jumătate aceste 

întrebări au primit răspunsuri. Ba chiar dintre cele mai variate. Cuvântul însă, aproape inexplicabil, 

asemenea unei semințe aruncată în pământ, a germinat așa cum numai el știe s-o facă, a continuat 

să ne seducă cu puterea sa de convingere și de supraviețuire. Nu doar un papă știe asta! Ci și un 

învățător de țară într-o sală de clasă care nu oferă niciun motiv de inspirație sau un scriitor care în 

clipa în care își mângăie cartea proaspăt tipărită se simte ca și cum chiar atunci ar urma să pronunțe 

discursul de laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. 

Cronologic vorbind, una dintre primele încercări notabile de a descifra puterea cuvântului 

îi aparţine filosofului grec Platon, un magistru al antichităţii şi al vremurilor scurse de atunci 

încoace. Desigur, Homer, Vergiliu, Horațiu, Dante, Boccaccio, Rabelais, Erasm, Shakespeare, 

Voltaire, Goethe, Baudelaire, Mann, Camus, Marquez sau Llosa – ca să ne oprim doar asupra 

câtorva nume sonore - nu pot fi trecuți cu vederea atunci când vorbim despre puterea de convingere 

a cuvântului. Dar Platon şi magistrul său, Socrate, care nu a lăsat nimic scris umanităţii, au 

schimbat într-atât percepţia şi mentalităţile încât în cele din urmă umanitatea a sfârşit prin a le 

recunoaşte valabilitatea învăţăturilor, propunându-le spre studiu tuturor generaţiilor care s-au 

perindat după ei pe acest pământ până azi1.   

 
1 O dată ajuns în acest punct trebuie să-i mulțumesc profesoarei de filosofie Gabriela Blebea care nu doar că a 

încercat să mă impulsioneze și să-mi deschidă noi orizonturi pentru realizarea acestei lucrări de disertație, dar a și  

reușit să-mi transmită o nebănuită, până atunci, pasiune pentru cuvânt. Beatus, qui prodest, quibus potest, magister! 
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După acești greci de seamă a venit vremea învățaților din Orient, fie că a fost vorba despre 

magi din Mesopotamia, despre preoți egipteni sau rabini evrei. Din rândul acestora din urmă îl voi 

alege, cum altfel, pe Isus Cristos, cel care ”a vorbit ca nimeni altul” (Mt 7, 28 – 29; Mc 1, 27) . Iar 

de la el încoace lucrurile au luat o altă întorsătură, în care deopotrivă cuvântul și fapta sunt în prim 

plan, chiar dacă vremurile sau chiar oamenii înșiși au încercat în multe rânduri și în multe feluri să 

nu-i accepte învățătura. De mai bine de două milenii avocatul cuvântului a devenit Biserica 

creștină, iar din cadrul ei s-a detașat chiar de la bun început Papa de la Roma. Iar ultimii șapte papi, 

o cifră rezultată aleatoriu, întrucât am ales să discut cu precădere despre momente consumate după 

încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale, marcată istoric în august 1945, și-au pus 

amprenta ca nimeni alții asupra relației dintre om și cuvânt. 

Cuvântul nu a fost îngenuncheat nici de tragedii precum Holocaustul, nazismul sau 

comunismul cărora umanitatea le-a supraviețuit plătind un tribut ieșit din comun: cel puțin 

175.000.000 de victime umane. El a continuat să fie prezent într-o lume în care s-a spus de prea 

multe ori că nu-l mai încape nici pe Dumnezeu, nici pe om, din postura de creație divină. Cel care 

i-a fost cel mai bun avocat s-a numit Papa de la Roma. Doar cel care apreciază cuvântul, care se 

oprește mereu asupra semnificațiilor și a puterii sale poate să-l ofere celorlalți. Și nu oricum, ci 

descoperindu-le tuturor misterul cuvântului, lumea care stă ascunsă în spatele lui! 

Iată așadar câteva motive ale rațiunii nașterii acestei „liste scurte”: Pacelli, Roncalli, 

Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio. Aș fi putut insista asupra demersului fără 

precedent al lui Leon al XIII-lea, cel care la finele secolului al XIX-lea a acordat primul interviu 

al unui papă. Iar jurnalistul s-a dovedit a fi o femeie, o franțuzoaică mai exact. Sau aș fi putut lăuda 

ideea lui Pius al XI-lea, cel care în 1929 îi cerea lui Guglielmo Marconi crearea primei stații radio 

a Vaticanului. Doi ani mai târziu, la 12 februarie 1931, Marconi în persoană prefața prima 

transmisie radio a unui suveran pontif: 

Am cea mai mare onoare de a vă anunța că e doar o chestiune de secunde până când 

Suveranul Pontif, Papa Pius al XI-lea, va inaugura stația radio a Cetății Vaticanului. Undele 

radio electrice vor transporta în toată lumea cuvintele sale de pace și binecuvântare. Cu 

ajutorul lui Dumnezeu cel Atotputernic, care permite în multe feluri forțelor misterioase 

ale naturii să fie utilizate de către om, am fost în stare să pregătesc acest instrument, care 

va oferi credincioșilor din toată lumea să aibă parte de mângâierea de a auzi vocea Papei. 

Sfinte părinte, munca pe care Sanctitatea voastră a binevoit să mi-o încredințeze, se 
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întoarce astăzi la dumneavoastră ... ați binevoi, Sfinte Părinte, să oferiți întregii lumi 

cuvintele voastre auguste2... 

A urmat discursul lui Achille Ratti, în latină, iar mai apoi un lung șir de colaborări 

fructuoase între papii ce i-au succedat lui Pius al XI-lea pe tronul Sfântului Petru și Radioul 

Vaticanului. Un post care astăzi emite în 40 de limbi în încercarea de a oferi zilnic o interpretare 

creștină principalelor evenimente cu care se confruntă mapamondul. 

Am preferat așadar acest septet, Pacelli, Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger, 

Bergoglio, pentru că ”muzica” lor mi s-a părut excelent acordată în ciuda diferențelor de vârstă, 

de opinii sau de vremuri în care și-au exercitat mandatul de păstor universal al lumii creștine. Nu 

vreau să spun prin asta că cei șapte s-au separat, într-un fel sau altul, de cei 259 de papi dinaintea 

lor. Nu! Dar cei șapte au înțeles ca nimeni alții, desigur și sub influența timpurilor moderne, că 

trebuie schimbate multe lucruri în maniera de transmitere a credinței creștine. Și mai ales că în 

numele cuvântului lui Dumnezeu nu trebuie să le fie teamă nu doar să iasă în agora lumii, ci și să 

vorbească fără egal, dar și fără exagerări, despre Cristos Isus și mântuirea promisă de el unei lumi 

dispusă mai degrabă să-l ignore decât să-l urmeze.  

 „Portativul” pe care vi-l propun în paginile următoare, Pacelli, Roncalli, Montini, Luciani, 

Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio, va surprinde în multe feluri. Fiecare dintre cei șapte, asemenea 

unor note muzicale, are locul său în concertul inedit pe care umanitatea l-a interpretat după  cel 

de-Al Doilea Război Mondial. Un loc pus în valoare în general prin prisma convingerilor 

personale, cărora le-au dat viață prin cuvinte, dar și prin gesturi sau atitudini care uneori pot egala 

importanța vorbirii.  

Ceea ce îmi doresc să rămână după parcurgerea paginilor acestei dizertații este ideea de 

simfonie, de armonie generală aproape perfectă pe care fiecare dintre cei șapte papi aleși mi-a 

lăsat-o la finele pontificatului său, în ciuda interpretărilor personale asupra credinței și a vieții, ba 

chiar și a bâlbelor, unele înregistrate în această lucrare. Pe de altă parte, dintre cei şapte aleși, trei 

– Roncalli, Montini şi Wojtyla - sunt deja sfinţi ai Bisericii Catolice, cea mai faimoasă, dar 

deopotrivă și cea mai mare dintre toate formele organizate de religie pe care le-a cunoscut 

omenirea vreodată. Ba chiar polonezul Wojtyla a acces la sfințenia altarelor la mai puțin de zece 

ani de la plecarea sa din lume, lucru aproape incredibil pentru responsabilitatea și greutățile 

 
2 www.vatican.va, < http://www.vatican.va/news_services/radio/multimedia/storia_ing.html > (descărcat la 1 aprilie 

2015) 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/news_services/radio/multimedia/storia_ing.html
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postului pe care și l-a asumat timp de aproape 27 de ani! Un fel de sfânt Anton de Padova al 

timpurilor moderne! Căruia credinciosul de pe stradă i-a recunoscut sfințenia, acel incredibil 

”santo subito” care a răsunat pentru eternitate, încă din 8 aprilie 2005, data înhumării sale!  

Un al patrulea nume de pe listă, Ratzinger, va fi la scurt timp după trecerea sa în casa 

Tatălui ceresc declarat drept doctor al Bisericii3, nu am nicio îndoială pe tema asta!, în timp ce alţi 

doi, Pacelli şi Luciani, vor primi, în cele din urmă, din partea unei mai mereu întârziate şi sceptice 

umanităţi, respectul de care se bucură, post-factum, acei bărbaţi curajoşi care prin destinul lor 

schimbă de fapt destinul tuturor. În fine, cel din coada listei e şi cel care încă nu şi-a încheiat 

mandatul de autoritate pe care-l exercită la conducerea Bisericii lui Cristos, cel puţin la ora 

redactării acesti teze, or, despre contemporani se știe, e mai dificil să încerci să tragi concluzii 

pertinente atâta timp cât lucrurile sunt încă în mișcare. 

Menționez și că mi s-a părut interesant să iau în calculul final al valorii acestei lucrări nu 

doar anatomia discursului papal, ci și pe aceia care nu ezită să analizeze spusele, ba de multe ori 

și gesturile liderilor spirituali ai Bisericii Catolice. De aceea am inclus și un capitol dedicat acelor 

oameni care și-au ales ca profesie să vorbească despre cuvintele și faptele papilor. Meseria de 

vaticanist, adică acel tip de jurnalist dedicat trup și suflet analizei mersului Cetății Sfântului Scaun, 

e una tânără, născută în prima parte a secolului trecut. Pentru România a rămas până azi aproape 

o necunoscută, însă trag nădejde că va veni ziua în care lucrurile se vor schimba și în acest colț de 

lume, în care creștinismul de tip slav s-a dezvoltat pe o vorbire de tip latin. 

Nu-mi doresc încheierea acestei introduceri fără a aminti un lucru banal, dar pe care avem 

tendința să-l uităm pe măsură ce avansăm în trecerea noastră pe acest pământ. Când vorbim nu 

mai suntem singuri. Când vorbim o lume întreagă ni se deschide în față, o lume care nu poate fi 

accesată altfel. Când rostim cuvinte cu sens convențiile umane se schimbă, reperele devin clare, 

iar chipurile celor de lângă noi, ba chiar chipul Creatorului se articulează. Cuvintele au puterea de 

a dezarma mintea pentru a cuceri sufletul.  

Nu e necesar să fii papă ca să cunoști valoarea cuvântului! Un om bun, echilibrat nu doar 

că va prețui mereu puterea vorbei, dar o va și celebra rostind-o pe cea care construiește, care 

însuflețește, care ridică, care binecuvântează!   

 
3 Există doar doi papi incluși pe lista celor 36 de Doctor Ecclesiae recunoscuți pînă azi de Biserica romană, Leon cel 

Mare și Grigore cel Mare. Primul a fost declarat la 15 octombrie 1754, cel de-al doilea la 20 septembrie 1295, dar 

amândoi au condus Biserica în primul mileniu după Cristos! Deci, a bătut ceasul și pentru al doilea mileniu de 

creștinism, ba chiar și pentru cel de-al treilea. 
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             2.  Eugenio Pacelli, omul deciziilor în vremuri de restrişte 

 

Înainte de a deveni cel de-al 260 Papă al Bisericii Catolice, Eugenio Pacelli (2.03.1939 – 

9.10.1958) a ocupat mai multe posturi în Secretariatul de Stat, cele mai multe în directă legătură 

cu materializarea relațiilor internaționale ale Sfântului Scaun cu diverse state. Mai mult, din 1930 

a fost numit de către Pius al XI-lea secretar de stat, adică cel dintâi colaborator al Suveranului 

Pontif dintre cardinali. Cei aproape zece ani petrecuți în această postură până la alegerea sa în 

scaunul papal, la începutul lui martie 1939, cu exact șase luni înaintea declanșării celei mai teribile 

înfruntări armate pe care a cunoscut-o până azi umanitatea, i-au dat ocazia de a deveni martorul 

privilegiat al unor transformări, din păcate mai mult decât nefaste, prin care Europa, în special, dar 

şi întreaga lume deopotrivă, urma să treacă.  

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli – Pius al XII-lea - a fost considerat în epocă 

drept ”cel mai bun diplomat” al Bisericii Catolice. S-a născut chiar lângă Vatican, în 1876, dintr-

o familie nobilă italiană, din rândul căreia bunicul participase la fondarea ziarului “L’Osservatore 

Romano”, ocupând chiar și un post-cheie în anturajul Papei Pius al IX-lea, tatăl său – Filippo – 

fusese avocat al Curiei romane, iar fratele său, Francesco, doctor în drept canonic, se numărase 

printre negociatorii acordului de la Lateran, din 1929, dintre statul italian și Vatican. Pacelli a fost 

sfințit preot în 1899, chiar de Paști, vocație pe care și-o descoperise de la 12 ani.  

Anterior, din cauza stării sale de sănătate, primise din partea Papei dispensă de a părăsi 

seminarul, continuîndu-și pregătirea spre împlinirea vocației în casa natală. S-a declarat mereu un 

admirator al Sfântului Filip Neri, ale cărui moaște erau prezente în biserica parohială în care a fost 

și ministrant, și membru al corului.  

În 1917 Benedict al XV-lea îl numește nunțiu apostolic în Bavaria, iar trei ani mai târziu 

va fi transferat la Berlin, ca nunțiu papal (termen ce desemnează calitatea de ambasador). Toate 

acestea îi vor conferi o excelentă imagine asupra spațiului german, mulți dintre contemporanii săi 

fiind de acord că acest italian, în fapt cetățean sută la sută al Cetății Eterne, putea semăna uluitor, 

prin stil și coincizie, cu vecinii din nord. După avansarea în funcția de cardinal secretar de stat, 

postură din care în 1933 semnează un concordat cu Germania lui Adolf Hitler, lucrurile vor căpăta 
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o cu totul altă turnură. Atât pentru Pacelli, cât și pentru întreaga Europă. Norii negri ai războiului 

se adunau iar la orizont! 

2.1 Eugenio Pacelli și Adolf Hitler 

La 30 ianuarie 1933 președintele Germaniei, Paul von Hindenburg, îi încredințează lui 

Adolf Hitler, șeful Partidului Muncitoresc Național-Socialist German, care tocmai câștigase 

alegerile, sarcina de a constitui noul guvern și deci implicit misiunea de a deveni cancelarul 

Germaniei. O lună mai târziu, în urma înscenării incendierii Reichstagului, Hitler decretează 

instituirea stării de urgență în țară, iar din 5 martie partidul și simpatizanții săi nu vor mai avea 

practic rival pe scena politică germană. Istoria consemnează faptul că între 1933 și 1939 Eugenio 

Pacelli va protesta pe lângă Cancelaria Reichului de 55 de ori față de  nerespectarea prevederilor 

Concordatului de către partea germană. Pacelli se va implica și în redactarea enciclicei ”Mit 

Brennender Sorge”,  prin care Papa Pius al XI-lea condamna în 1937 nazismul.   

Mult mai devreme însă, în 1929, nunțiul Eugenio Pacelli îl descria pe Adolf Hitler drept 

un ”agitator politic redutabil”, adăugând profetic despre acesta:  

Sau mă înșel foarte tare sau toate acestea nu se vor termina cu bine. Acest om se gândește 

doar la el: tot ce a spus și tot ce a scris poartă amprenta egoismului său. E genul de om gata 

să calce peste cadavre, gata să calce în picioare orice îi stă în cale. Nu înțeleg cum atâția 

germani, iar printre ei se numără chiar și cei mai buni, nu văd acest lucru sau cel puțin n-

au tras încă nici un fel de lecții de viață din ceea ce scrie și spune. Câtor dintre ei li s-a 

zburlit părul din cap după ce au citit <Mein Kampf>4? 

Eugenio Pacelli știa că clerul german, în cea mai mare parte, privește cu scepticism 

acțiunile lui Adolf Hitler. La Vatican însă cancelarul german reușise, într-o primă fază, să-l 

impresioneze pe Papa Pius al XI-lea prin declarațiile sale la adresa bolșevismului. Ambasadorul 

francez al timpului trimitea o notă, datată 7 martie 1933, către șefii săi ierarhici în care era redată 

o reflecției a Papei Ratti pe acest subiect: ”Mi-am schimbat părerea despre Hitler în urma 

discursului pe care l-a ținut zilele acestea contra comunismului. Este pentru prima dată, și știu ce 

spun, când se ridică vocea unui om de guvernământ pentru a denunța bolșevismul în termeni atât 

de categorici. Iar vocii lui i se alătură vocea Papei”5.  

 
4  www.la-loupe.over-blog.net, < http://la-loupe.over-blog.net/article-pie-xii-68827227.html > (descărcat la 3 martie 

2015) 
5  https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr, < https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-

evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0223-5099_1996_act_223_1_5027 > (descărcat la 3 martie 2015) 

http://www.la-loupe.over-blog.net/
http://la-loupe.over-blog.net/article-pie-xii-68827227.html
https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0223-5099_1996_act_223_1_5027
https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0223-5099_1996_act_223_1_5027
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O săptămână mai târziu, în cadrul unui consistoriu, Pius al XI-lea făcea o aluzie de laudă, 

abia voalată, la adresa noului cancelar german6. Azi e recunoscut faptul că atât Pius al XI-lea, cât 

și succesorul său, Pius al XII-lea, s-au temut mai mult parcă de regimul comunist, decât de cel 

nazist. 

Au trebuit să treacă patru ani, pentru ca, în timpul Postului Mare al anului 1937, în parohiile 

germane, să-și facă loc, în secret, enciclica aceluiași Pius al XI-lea, ”Mit Brennender Sorge” (”Cu 

o arzătoare preocupare”), publicată oficial ceva mai târziu, în Duminica Floriilor. Documentul 

papal critica dur național-socialismul, rasismul și păgânismul ce pusese stăpânire pe întreaga 

Germanie și care amenința, asemenea unui incendiu de proporții, să pună stăpânire și pe alte zone 

din împrejurimi. Fascismul fusese déjà denunțat de același Pius al XI-lea, în 1931, prin enciclica 

”Non abbiamo bisogno”, în timp ce regimul comunist se bucurase și el de atenția aceluiași papă, 

tot în luna martie a anului 1937, în enciclica ”Divini Redemptoris”, regim pe care îl califica drept 

”intrinsec rău”.   

 

2.2 În fața Holocaustului 

O dată devenit papă, Pacelli devine extrem de prudent. Înțelege, ca puțini alții, nebunia în 

care omenirea urma să fie aruncată, și poate tocmai de aceea va lua cu greutate decizii. Va prefera 

să păstreze tăcerea, pe toată durata războiului, spre exemplu, asupra masacrelor la adresa evreilor 

și a țiganilor, deși a fost constant informat pe această temă, inclusiv de către nunții papali, episcopii 

locului sau de rapoartele Crucii Roșii sau ale Aliaților. Represaliile cărora aveau să le cadă pradă, 

în 1942, deopotrivă catolicii și evreii din Olanda (din rândul cărora trebuie amintită călugărița 

carmelitană Tereza Benedicta a Crucii – Edith Stein, evreică de origine, dar convertită) aveau să-l 

impresioneze foarte tare. Dar Pius al XII-lea a decis să nu vorbească oficial și direct despre acest 

lucru. Întâmplător sau nu, dintre toate țările europene ocupate de armata germană în al doilea 

război mondial, Olanda avea să fie cea cu cel mai mare procent, 85%, de exterminare a populației 

evreiești pe care o avea în 19397. Asemenea predecesorului său, Benedict al XV-lea, papă în anii 

primului război mondial, Pacelli va vorbi în mesajele de Crăciun de la Radio Vatican, ca cel din 

1942, despre teroarea din jurul său, despre absurditatea războiului, despre ”taberele destinate 

 
6 https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr, < https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-

evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0223-5099_1996_act_223_1_5027 > (descărcat la 3 martie 2015) 
7 https://qe.catholique.org,  < https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-

juifs-lors-de > (descărcat la 17 aprilie 2015) 

https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/
https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0223-5099_1996_act_223_1_5027
https://www-persee-fr.bibliopam-evry.univ-evry.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0223-5099_1996_act_223_1_5027
https://qe.catholique.org/
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
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morții” unde milioane de persoane își vor fi găsit sfârșitul doar din cauza rasei lor, dar niciodată 

nu a rostit cuvintele de evreu sau de Holocaust. Și nici nu a folosit substitute, precum poporul lui 

Dumnezeu, poporul ales sau urmaşii celui ce ne-a adus mântuirea. Nimic din toate acestea! Nici 

în 1943, când evreii din Roma au fost deportați în masă, nici în 1944 când o altă teroare de aceeași 

natură izbucnea în Ungaria. Pacelli nu a dorit să-l provoace pe Hitler (s-a vorbit în anii din urmă 

și despre faptul că Pacelli discutase cu cardinalii eventualitatea în care Biserica ar fi trebuit să 

acționeze dacă el ar fi fost luat prizonier, papa urmând imediat să se retragă din funcție, iar Curia 

să se adăpostească în Portugalia, țară neutră). În ciuda acestor decizii, neinspirate după părerea 

mea, Papa Pius al XII-lea a fost cea mai autorizată voce a lumii care a vorbit constant, între 1940 

și 1944, despre ”exterminarea a milioane de oameni din cauza naționalității sau a rasei lor, unica 

lor vină”8. 

Pe de altă parte, trebuie spus cu tărie și faptul că absența cuvintelor și acuzelor directe la 

adresa regimului nazist, care a controlat Europa preț de aproape șase ani, a fost compensată de a 

cea a acțiunilor sale.  

Eugenio Pacelli, asemenea lui Karol Wojtyla mai târziu, a avut în tinerețea sa un amic 

foarte bun evreu, Guido Mendez, împreună cu care a sărbătorit deseori Șabatul. La începutul 

războiului, Pacelli avea să-l ajute pe Mendez să plece în Palestina. Există de asemenea mărturii 

care susțin că proaspătul nunțiu din Bavaria intervenise pe lângă autoritățile otomane în vederea 

protejării evreilor din Palestina, în 1917, iar în 1926 îl va ajuta pe șeful de atunci al Organizației 

Sioniste Mondiale să întâlnească responsabili de rang înalt de la Vatican cu care să discute 

chestiunea creării unui stat evreiesc în Palestina. Supraviețuitor al Holocaustului, marele rabin al 

Danemarcei din acea epocă avea să susțină peste ani de mai multe ori opinia conform căreia dacă 

”Papa ar fi fost mult mai explicit în condamnarea genocidului contra evreilor, Hitler ar fi înzecit 

masacrele asupra evreilor, caz în care s-ar fi vorbit nu de șase milioane de evrei dispăruți, ci poate 

chiar de zece milioane”9. Legat de acțiunile desfășurate pe teritoriul Romei contra evreilor, Pius al 

XII-lea nu doar că a acceptat să adăpostească zeci de kilograme de aur ale comunității evreiești în 

bisericle și mânăstirile Cetății Eterne, dar a permis ca mii de evrei să fie adăpostiți în aceleași 

lăcașuri sfinte și să fugă din calea raidurilor hitleriste cu ajutorul navelor care plecau de două ori 

 
8  https://qe.catholique.org,  < https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-

juifs-lors-de > (descărcat la 17 aprilie 2015) 
9  www.la-loupe.over-blog.net, < http://la-loupe.over-blog.net/article-pie-xii-68827227.html > (descărcat la 3 martie 

2015) 

https://qe.catholique.org/
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
http://www.la-loupe.over-blog.net/
http://la-loupe.over-blog.net/article-pie-xii-68827227.html
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pe săptămână spre zone liniștite ale planetei, ca Republica Dominicană, Mexic, Cuba sau Canada. 

Conform datelor istorice, în 1943, cel puțin 3.500 de evrei au fost adăpostiți în Castel Gandolfo, 

locuința de vară a papilor, în timp ce alți 400 au fost înrolați în Garda Pontificală, acolo unde prin 

tradiție multiseculară nu sunt acceptați decât tineri bărbați elvețieni, de confesiune catolică10. Ba 

chiar ca evreii să fie botezați pentru a li se mări șansele de a scăpa de furia hitleriștilor. Una peste 

alta, se estimează că prin acțiunile Papei Pius al XII-lea au fost salvați mai bine de o jumătate de 

million de evrei din ghearele morții. Mai mult, după încheierea celui de-al doilea război mondial, 

Vaticanul nu se va opune în niciun moment creării statului Israel, lucru consfințit în cele din urmă 

de ONU în 1948.   

Toate acestea au făcut ca comunitățile evreiești și mai târziu statul evreu să nu-l acuze pe 

termen lung pe Pius al XII-lea de inacțiune vizavi de Holocaust. În 1958, anul morții lui Pius al 

XII-lea, Golda Meir, șeful cabinetului israelian, declara la ONU că ”pe durata celor zece ani de 

teroare nazistă, când poporul nostru a suferit un martiriu înspăimântător, vocea Papei a fost singura 

care s-a ridicat pentru a condamna tragediile și pentru a-și exprima compasiunea pentru victime. 

Noi toți am pierdut un mare slujitor al păcii”11. La rândul său, celebrul Albert Einstein, citat de 

revista ”Time” în 1949, susținea că toate instituțiile sau statele lumii i-au abandonat pe evrei, cu 

excepția Bisericii Catolice, singura care a intervenit în favoarea lor12. 

După cum nu trebuie uitat nici faptul că Pius al XII-lea a știut mereu și despre intențiile lui 

Hitler de a-l asasina, mai ales în prima parte a războiului, după cum între 1943 și 1945 a trăit 

constant cu amenințarea intervenției în forță ale trupelor generalului Karl Wolff, trimisul special 

al lui Hitler la Roma, cel care a primit de mai multe ori ordinul ca la cea mai mică suspiciune să 

intre în Vatican, să aresteze Curia Romană și să-l trimită pe Papă în exil, în Lichtenstein, via 

Paris13. Doar ezitările generalului – care a realizat faptul că arestarea papei ar putea juca un rol cu 

efecte nebănuite inclusiv asupra trupelor germane, cu mii de catolici înrolați – au făcut ca nimic 

din toate acestea să nu se întâmple. Părerile evreilor nu s-au modificat esențial la adresa Papei Pius 

al XII-lea nici la începutul celui de-al treilea mileniu, deși între timp există informații - 

 
10  Idem 9 
11 https://qe.catholique.org,  < https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-

juifs-lors-de > (descărcat la 17 aprilie 2015) 
12  Idem 11 
13 Idem 12 

https://qe.catholique.org/
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
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neconfirmate de istorici neutri - conform cărora același papă nu ar mai fi permis, după război, 

redarea unui număr important de micuți evrei, botezați creștinește, părinților lor de drept. 

În 2001, David G. Dalin, un cunoscut rabin din Statele Unite, concluziona că ”Pius al XII-

lea nu a fost Papa lui Hitler”: 

 …el a fost unul dintre susținători cei mai fermi ai cauzei evreiești, atunci când aceasta 

avea nevoie de așa ceva. Putem citi în Talmud că cel care salvează o singură viață salvează 

în fapt umanitatea. Pius al XII-lea, mai mult ca oricare alt om de stat din secolul XX, a 

înțeles aceasta la ora la care destinul evreilor era amenințat. Nici un alt papă înaintea sa nu 

a fost atât de apreciat de evrei. Recunoștința lor, inclusiv a supraviețuitorilor Holocaustului, 

demonstrează că Pius al XII-lea a fost cu adevărat și profund un Drept între popoare14. 

Cinci ani după moartea sa avea să se nască legenda neagră a lui Pius al XII-lea. O piesă de 

teatru intitulată ”Vicarul” și scrisă de un oarecare Rolf Hochhuth, despre care există indicii serioase 

că a acționat la comanda serviciilor secrete ruse, celebra KGB, a deschis o polemică nici până azi 

închisă asupra tăcerii lui Pius al XII-lea în chestiunea Holocaustului. Nu surprinde implicarea 

KGB, dat fiind că Biserica Catolică și papii care au condus-o în secolul trecut, nu au simpatizat 

niciodată nici revoluția bolșevică, nici pe emanații acesteia, decenii de-a rândul. 

După 1963 - 1965 un mare semn de întrebare s-a conturat asupra relației dintre Pius al XII-

lea și comunităţile evreieşti, ajungându-se chiar, în anii din urmă, la punerea unei tăblițe în 

muzeului Holocaustului, Yad Vashem, prin care fostul pontif roman este acuzat de lipsă de reacție 

față de suferințele poporului evreu în cel de-al doilea război mondial. Ca reacție, Benedict al XVI-

lea va refuza să viziteze Yad Vashem, în mai 2009, tocmai din cauza prezenței acestei tăblițe. 

 

2.3 O decizie controversată 

Va putea oare cineva explica vreodată de ce Pius al XII-lea nu a vorbit explicit despre 

ororile cărora le-au supraviețuit membrii poporului ales, dar mai ales de ce nu a întrebuințat 

niciodată, nici măcar după 1945, termenii de evrei sau iudei în luările sa de poziție? Nu! Și tocmai 

de aceea vor exista mereu două tabere. Asta face parte din moștenirea pe care ne-a lăsat-o Eugenio 

Pacelli. Dincolo de această dispută în chestiunea Holocaustului există însă un document oficial 

care aruncă o altă umbră asupra pontificatului lui Eugenio Pacelli. Acest document a revenit în 

atenția publică la finele celui de-al doilea mileniu. Este vorba despre o telegramă expediată la 26 

 
14 https://qe.catholique.org,  < https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-

juifs-lors-de > (descărcat la 17 aprilie 2015) 

https://qe.catholique.org/
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
https://qe.catholique.org/l-eglise-dans-l-histoire/28292-pie-xii-a-t-il-abandonne-les-juifs-lors-de
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ianuarie 1944 de către secretarul de stat al Vaticanului la acea dată, cardinalul Luigi Maglione, 

către ambasadorul Marii Britanii pe lângă Sfântul Scaun, sir Francis Godolphin d’Arcy Osborne, în 

care se preciza dorința Papei Pius al XII-lea ca din rândul trupelor aliate care urmau să intre în 

Roma, în vederea eliberării de trupele hitleriste, să nu existe și soldați de culoare15.  

În cele din urmă, dorința Papei nu a fost împlinită de Statul Major al trupelor aliate. Dar 

cum să interpetăm atunci cererea exprimată de Suveranul Pontif? Ne arată ea că Papa nu a reușit 

să depășească timpurile în care a trăit, făcând pur și simplu parte din categoria celor pe care azi îi 

numim rasiști? Desigur, nu putem uita că în epoca lui Pacelli negrii și chiar metișii erau considerați, 

inclusiv în Europa și America de Nord, oameni de categoria a doua. Abia după 1967 – 1970 și 

după seria de manifestații antirasiale din SUA, în care și-a pierdut viața, printre alții, reverendul 

Martin Luther King, s-a schimbat optica generală. A intuit Pacelli, pe baza experienței personale, 

că prezența trupelor de culoare ar putea avea efecte nedorite asupra populației locale? Simpla sa 

cerere i-a trezit pe cei responsabili din trupele aliate, care și-au pus în gardă combatanții? Din nou, 

întrebări fără răspunsuri, dar mai ales întrebări care permit, din păcate, nașterea unor scenarii 

absolut incredibile, uneori… 

Ajuns în acest punct am ales să fac referire și la opinia unui cunoscut istoric român, 

venerabilul Neagu Djuvara, despre justificarea antisemitismului, opinie care ne-ar putea oferi o 

încercare de explicație – mutatis mutandis - asupra cauzelor nașterii rasismului. La cei aproape 99 

de ani pe care-i număra la ora redactării acestei teze, Neagu Djuvara a fost contemporan cu 

vremurile și mentalitățile despre care vorbim, iar mărturia sa mi se pare extrem de credibilă. 

Conform spuselor lui Djuvara16, explicarea antisemitismului ar consta ”în primul rând, în numărul 

mare al evreilor și, în al doilea rând, o chestiune foarte ciudată – învățasem să nu ne placă fizicul 

lor, domnule!”. Tot el adaugă: 

Era vorba că vedeai atâția evrei pe stradă, încât se ajunsese ca doctorul tău să fie evreu, ca 

proprietarii tuturor magazinelor de pe Lipscani să fie evrei – aveai impresia că ești invadat, 

că ești năpădit de un neam străin care este prea internaționalist. Prin urmare, dacă aveai 

această iluzie că noi trebuie să ne întoarcem la curățenia românei vechi, ajungeai să-i 

privești ca pe un sâmbure străin în interiorul țării, ce te trăgea spre un cosmopolitism care 

nu era de bun augur17. 

 
15  https://lebloglaquestion.wordpress.com, < https://lebloglaquestion.wordpress.com/2009/12/24/pie-xii-contre-le-

melange-racial/ > (descărcat la 17 aprilie 2015) 
16 G. Rădulescu, Un secol cu Neagu Djuvara, București, 2010, 63  
17 Idem 16 

https://lebloglaquestion.wordpress.com/
https://lebloglaquestion.wordpress.com/2009/12/24/pie-xii-contre-le-melange-racial/
https://lebloglaquestion.wordpress.com/2009/12/24/pie-xii-contre-le-melange-racial/
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În 2000, aceeași cerere inedită a lui Pius al XII-lea a făcut subiectul unei emisiuni de 

televiziune în cadrul căreia postulatorul cauzei de beatificare a lui Pacelli, părintele iezuit Peter 

Gumpel, a încercat să explice decizia prin aceea că fostul papă ar fi fost la curent cu violurile 

comise de afro-americani asupra italiencelor din zonele déjà eliberate18. Cotidianul italian ”Il 

Giornale” a încercat în 2007 o nouă apărare a Papei pe această temă, respingând acuzele de rasism 

și aducând în prim plan principiul prudenței la care acesta ar fi făcut apel, dat fiind că același Pius 

al XII-lea cunoștea o serie de violuri, comise de data aceasta în primul război mondial, de trupele 

de culoare ale armatei franceze care ar fi ocupat la acea dată Renania germană19.    

Pe de o parte, rămâne o certitudine faptul că Pacelli, om de o rigoare morală dusă la extrem, 

adversar declarat al relaxării morale, a văzut în soldatul de culoare, poate cu motive întemeiate 

uneori, principalul canal prin care un întreg corp de armată poate fi contaminat de moravuri ușoare. 

Iar pentru orice Papă, scandalul produs între zidurile Cetății Vaticanului era ceva de neconceput. 

Pe de altă parte, oamenii sunt, indiferent de culoarea pielii, capabili de gesturi sau acte indecente 

și scandaloase, fie că sunt albi, negri sau asiatici. Din păcate nu se cunosc astăzi rapoarte ale Poliţiei 

militare aliate sau ale celei locale, italiene, care să vorbească despre violuri comise de soldații de 

culoare ale trupelor aliate împotriva italiencelor, ceea ce pune în mare încurcătură apărarea 

Vaticanului pe această chestiune. 

Ceea ce rămâne peste toate acestea e decizia fermă a Vaticanului de a permite, în 1967, 

deschiderea procesului de beatificare a lui Pacelli. Paul al VI-lea a făcut acest gest, la scurt timp 

după schimbarea opticii mondiale asupra rolului jucat de Pius al XII-lea în anii celei de a doua 

conflagrații mondiale. Apoi, în 1990 Sfântul Ioan Paul al II-lea l-a declarat ”Servitor al lui 

Dumnezeu”, în timp ce următorul papă, Ratzinger, german de origine și martor al celui de-al doilea 

război mondial, l-a proclamat în 2009 pe Pacelli drept ”Venerabil”, ultima treaptă ce trebuie 

parcursă înainte ca un om ce a trăit cândva pe acest pământ să fie declarat ”Fericit”. Și asta în ciuda 

tuturor polemicilor la care asistăm în ultimele patru decenii pe tema Pius XII – Holocaust. Rămâne 

o condiție majoră de îndeplinit, aceea a cel puțin unei minuni înfăptuite de Pacelli, recunoscută 

mai apoi oficial de Biserică. Fiindcă dacă acest lucru se va întâmpla va fi un mesaj pentru lumea 

 
18 https://lebloglaquestion.wordpress.com, < https://lebloglaquestion.wordpress.com/2009/12/24/pie-xii-contre-le-

melange-racial/ > (descărcat la 17 aprilie 2015) 
19  Idem 18 

https://lebloglaquestion.wordpress.com/
https://lebloglaquestion.wordpress.com/2009/12/24/pie-xii-contre-le-melange-racial/
https://lebloglaquestion.wordpress.com/2009/12/24/pie-xii-contre-le-melange-racial/
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întreagă, care ştie că Biserica Catolică nu se joacă cu asemenea lucruri, că umbrele sau petele de 

culoare ale pontificatului lui Pius al XII-lea au fost înţelese şi asumate de bunul Dumnezeu.  

La scurt timp după alegerea sa, Papa Francisc a decis (întărind o mai veche intenţie a 

ultimilor doi predecesori ai săi) să facă publice toate documentele din Arhivele Secrete ale 

Vaticanului, referitoare la pontificatul Venerabilului Pius al XII-lea. Se aproximează că acestea 

includ circa 16 milioane de documente20 aparținând sau legate de istoria celui care a condus 

Biserica lui petru între 1939 și 1958. 

 

2.4 Discursurile de neuitat la adresa războiului   

Dintre discursurile sau intervenţiile rostite de Eugenio Pacelli în cei aproape 20 de ani în 

care a condus Biserica am ales trei. Am preferat să le traduc nu doar pentru frumusețea și învățătura 

creștină pe care o includ (am tradus de altfel personal majoritatea textelor, papale ori nu, incluse 

în această lucrare și în anexele ei), ci și pentru a încerca deopotrivă o actualizare și, în egală măsură, 

un exercițiu de admirație pentru credința ultimilor șapte succesori ai Sf. Petru. 

Două dintre aceste intervenții străjuiesc cel de-Al Doilea Război Mondial. Apelul la pace 

făcut pe calea radioului de către Papa Pius al XII-lea, joi, 24 august 1939, cu o săptămână înaintea 

declanșării celei mai mari conflagrații militare din istoria umanității, mi se pare şi azi, la peste 75 

de ani de la rostirea sa, la fel de impresionant. Vocea gravă, guturală, cu care a fost citit, aminteşte 

şi azi tuturor că “prin pace nu se pierde nimic”, un adevăr pe care noi, oamenii, pare că nu l-am 

înţeles niciodată pe deplin. Pius al XII-lea va cere tuturor încă din primele rânduri ale discursului 

să fie ascultat ”glasul lui Cristos, la școala căruia s-a aliniat întreaga lume, și în care milioane și 

milioane de suflete își pun încrederea într-o situație dificilă în care nu există decât cuvântul său, 

singurul care poate domina toate zgomotele acestui pământ”.  

Pacelli, care ținea foarte mult la identificarea persoanei Papei prin scrierea cu majusculă a 

unor cuvinte ce exprimă pluralul majestății, asemenea predecesorului său Benedict al XV-lea în 

timpul Marelui Război (1914 – 1918), intuia marea încercarea ce bătea la porțile lumii. Tocmai de 

aceea a încercat să trezească chiar și în ultimul ceas de pace în conștiința tuturor, șef de guvern, 

factor de decizie sau simplu cetățean, o dorință puternică către pace, către cuvântul care nu trezește 

 
20  www.catholicnewsagency.com, < http://www.catholicnewsagency.com/news/pius-xii-helped-jews-in-rome-and-

an-italian-historian-has-the-evidence-31363/  > (descărcat la 30 aprilie 2015) 

http://www.ziare.com/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pius-xii-helped-jews-in-rome-and-an-italian-historian-has-the-evidence-31363/
http://www.catholicnewsagency.com/news/pius-xii-helped-jews-in-rome-and-an-italian-historian-has-the-evidence-31363/
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suspiciuni și dispute, fără a fi omis apelul către ajutorul divin, întrucât ”lucrurile umane nu capătă 

viață fără ajutorul lui Dumnezeu”:  

Un ceas cu totul grav sună pentru marea familie a umanității acum când se iau 

hotărâri importante pe care inima noastră nu le poate ignora, cu atât mai mult cu cât suntem 

singura autoritate spirituală ce vine de la Dumnezeu pentru a conduce sufletele pe căi de 

dreptate și pace... Nu avem altă armă decât cuvântul adevărului, cel mai presus de provocări 

și pasiuni publice...Astăzi, în ciuda îndemnurilor noastre repetate și al interesului special 

pe care l-am arătat acestei situații, iar temerile legate de izbucnirea unui conflict 

internațional sângeros sunt mai presante ca oricând, dat fiind că mulți consideră că s-a ajuns  

la punctul în care consideră iminentă dezlănțuirea uraganului teribil al războiului, Ne 

adresăm tuturor cu o inimă de tată și cu un nou apel călduros către conducători și popoare21.  

 

Istoria consemnează azi faptul că vocea ”celui care strigă în pustiu” nu e ascultată sau dacă 

e auzită nu e urmată. Ceea ce a urmat au fost cinci ani sângeroși de război, care au schimbat pentru 

totdeauna nu doar bătrânul continent, ci o lume întreagă:  

  Sufletul acestei bătrâne Europe, care este lucrarea credinței și al geniului creștin, 

și care a rămas încă în noi, este cel de la care de fapt întreaga omenire așteaptă dreptate, 

pace, libertate, iar nu puterea fierului care ucide și distruge. Cu noi este Cristos care a făcut 

din dragostea frățească porunca sa fundamentală și solemnă, substanța religiei sale, 

promisiunea mântuirii fiecărui individ și a fiecărei națiuni.  

În cele din urmă, Amintindu-vă că lucrările umane nu capătă viață fără ajutorul 

lui Dumnezeu, Vă invităm pe toți creștinii să vă îndreptați atenția asupra celui Preaînalt și 

să-i cereți Domnului prin rugăciuni fierbinți ca harul său să coboare din abundență peste 

această lume zdruncinată, pentru ca el să calmeze resentimentele, să împace sufletele și să 

facă să strălucească zorii unui viitor mai luminos peste noi. În această așteptare și cu această 

speranță vă ofer tuturor, din toată inima, binecuvântarea Noastră paternă22! 

Şase ani mai târziu, interval în care aproape că nu ieşise din Vatican, cu excepţia vizitării 

ruinelor Romei după bombardamentele aliate (şi în acest caz ar fi de amintit intervenţia Vaticanului 

care a cerut în repetate rânduri armatelor aliate să evite, pe cât posibil, distrugerea miilor de 

monumente ale istoriei Romei şi Italiei, ba chiar şi bombardamentele de rutină), Pius al XII-lea 

adresa un nou mesaj-radio care marca practic, la 9 mai 1945, sfârşitul conflagraţiei în zona 

 
21 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1939/documents/hf_p-

xii_spe_19390824_ora-grave.html > (descărcat la 20 aprilie 2015) 
22 Idem  21 

 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390824_ora-grave.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1939/documents/hf_p-xii_spe_19390824_ora-grave.html


 

21 
 

europeană. În el Pius al XII-lea le cerea contemporanilor săi să înveţe din lecţia ororilor războiului, 

dar mai ales, după ce-şi vor fi plâns morţii, să se ridice la “reconstrucţia lumii”. Mesajul sublinia 

în mod expres eliberarea prizonierilor de război, fără a face niciun fel de referiri exacte, pentru a 

nu ştiu câta oară, la o naţiune sau alta, la o etnie sau alta:  

În sfârșit, s-a încheiat acest război care, timp de aproape șase ani, a ținut Europa 

ca într-o ”gheară” de suferințe atroce și necazuri dintre cele mai amare...Ridicați-vă de 

lângă oasele și mormintele noastre și din pământul unde am fost aruncați ca boabe de grâu 

și deveniți formatorii și arhitecții unei noi Europe, a unei lumi noi și mai bune, bazată pe 

frica filială de Dumnezeu, pe fidelitatea față de poruncile lui sfinte, pe respectarea 

demnității umane, pe principiul sacru al drepturilor egale pentru toate popoarele și statele, 

mari și mici, slabe și puternice. Războiul a adus cu sine un haos de ruine, ruine materiale, 

dar și ruine morale, pe care rasa umană le-a mai cunoscut de-a lungul istoriei sale. Acum 

însă este timpul reconstruirii lumii. Ca prim pas al acestei renașteri, Noi avem în vedere, 

după o lungă așteptare, întoarcerea cât mai grabnică, atât cât circumstanțele o permit, a 

prizonierilor, a celor internați în lagăre, militari și civili, la casele lor, la soțiile și copiii lor, 

la munca lor nobilă în slujba păcii23.  

 

Pius al XII-lea le vorbea încă o dată semenilor săi despre exact aceleași lucruri 

despre care le amintise și în august 1939, despre pace și adevăr, despre om ca creatură a 

lui Dumnezeu, dar și despre ”înlăturarea efectelor imediate și dezastruoase ale războiului”, 

cerându-le în mod apăsat să nu se îndoiască nici de energia, nici de curajul lor:  

Dacă lumea vrea să-și recâștige pacea, trebuie să dispară minciuna și amărăciunea, 

iar în locul lor să domine suveran adevărul și caritatea.Mai întâi de toate, prin urmare, Vă 

îndemn stăruitor în rugăciunile noastre de zi cu zi către Dumnezeul iubirii să încercăm să 

împlinim profeția făcută cândva prin profetul Ezechiel: "Eu le voi da o  inimă și un duh 

nou și voi rupe inima de piatră din corpurile lor și o voi înlocui cu o inimă de carne; celor 

care vor merge pe calea poruncilor mele, care vor păzi poruncile mele; și ei vor fi poporul 

Meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor "(Ez 11.19-20).   

Fie ca Domnul să binevoiască a trezi acest spirit nou, spiritul său, în popoare și 

mai ales în inima celor responsabili pentru restabilirea păcii viitoare! Atunci, și numai 

atunci, lumea resuscitată va evita revenirea flagelului teribil și va restabili fraternitatea și 

pacea adevărată, acea pace stabilă și promisă tuturor de Cristos, chiar în pământul celui ce 

va trăi apelând mereu dreptul său,  la iubire, credință și speranță24. 

 
23 www.papapioxii.it, < http://www.papapioxii.it/ascolta-la-voce/altro/> (descărcat la 20 aprilie 2015) 
24 Idem 23  

http://www.papapioxii.it/
http://www.papapioxii.it/ascolta-la-voce/altro/
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2.5 Pacelli și televiziunea 

Nu în cele din urmă, de numele lui Pius al XII-lea se leagă şi debutul relaţiei dintre 

papalitate şi televiziune. Vizionar, nu doar într-ale teologiei, Eugenio Pacelli, va marca startul 

existenţei celui mai penetrant mijloc de mediatizare din istoria comunicării audio-vizuale printr-

un nou mesaj radio, dublat în premieră de imagini de televiziune. Duminică, 6 iunie 1954, Pius al 

XII-lea, se va fi adresat astfel miilor de telespectatori din principalele ţări occidentale în care 

televiziunea pleca la drum, respectiv în Marea Britanie, Olanda, Belgia, Germania, Danemarca, 

Franţa şi Italia. Pentru fiecare naţiune Pius al XII-lea a avut câte un mesaj în limba sa maternă. 

Trebuie spus că pe 6 iunie 1954 creştinătatea catolică celebra Duminica Rusaliilor, Sărbătoarea 

Coborării Duhului Sfânt, ceea ce pune într-o lumină specială dorinţa papei de a ura televiziunii 

bun-venit printre oameni. Iar Eurovisiunea, adică rețeaua televiziunilor europene, primea solemn 

binecuvântarea Bisericii! 

În fapt, acea zi s-a adăugat celor dintr-un lung șir cu priză la public în care mesajele papale 

către Cetate şi lume, începute la 13 aprilie 1952, oferă binecuvântarea papală şi indulgenţele 

plenare la fiecare Paşti şi Crăciun. Din păcate, actualul papă nu pare deloc să înţeleagă necesitatea 

de a continua această tradiţie care are, iată, mai bine de şase decenii, preferând de la sosirea sa pe 

scaunul Sfântului Petru în martie 2013 doar folosirea limbilor italiană şi latină pentru a transmite 

tuturor bucuria unor zile de neuitat. 

Poate și din acest motiv am ales să includ aceste mesaje în lucrare tocmai fiindcă ele mi se 

par la fel de actuale ca în momentul primei lor proclamări, cu atât mai mult cu cât astăzi ştim cu 

toţii ce efecte a produs televiziunea în viaţa noastră, dar mai ales ce schimbări majore a provocat, 

multe deloc în bine. După cum mi se par extrem de inspirate, cu atât mai mult cu cât au fost rostite 

într-o perioadă în care nimeni nu bănuia ce stă ascuns în spatele televiziunii – acea mașină aproape 

perfectă de persuasiune și de manipulare a omului, a maselor, care poate păcăli deopotrivă 

muncitorul de rând, dar și pe profesorul universitar:  

...Fără îndoială, până acum cuvintele de instruire, încurajare sau de mângâiere au 

ajuns în locuințele voastre prin intermediul undelor radio. Dar cine nu e dornic de un 

contact imediat? Pe cât de fervent și de eficace poate suna un discurs, aceasta devine și mai 

viu și proaspăt atunci când apropierea vorbitorului ne permite să observăm pe fața sa cele 

mai subtile nuanțe ale sentimentelor ce-l încearcă, iar memoria ne este impresionată de 

caracteristicile sale...Ca orice invenție recentă, Televiziunea este dornică să-și exploreze 
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propriile posibilități. Ea a descoperit că punctul său forte este acela de a capta cele mai 

interesante evenimente ale vieții umane, chiar pe măsură ce acestea se produc. Fie că este 

vorba despre evenimente științifice, artistice sau sportive, despre nenumărate aspecte ale 

tehnologiei moderne sau realizări sociale, fiecare aspiră spre a  fi informat în cel mai scurt 

timp posibil, dar și spre eventualitatea de a deveni imediat martor, dacă este posibil25... 

 

Pius al XII-lea înțelegea însă și că noua invenție umană, asemenea oricărui alt lucru ieșit 

din mâna și mintea omului, are și o latură ascunsă, capabilă să încline decisiv balanța între bine și 

rău atunci când manipularea sa scapă unei atenții permanente: 

Cu toate acestea, cu greu vom descifra sensul profund al acestui instrument 

necesar diseminării cunoașterii și învățării, având în prim-plan cuvântul: din ce se compune 

valoarea morală a noii lumi, cea care se deschide televiziunii, și care iată, se dorește mai 

cuprinzătoare și mai atractivă decât cea a radioului sau a filmului?  

 ...Pot fi noile mijloace eficiente, fără a mări răul déjà existent, sau sunt gata, încă 

de la început, capabile să creeze ceva cu adevărat emergent și cu adevărat sănătos? 

...Televiziunea va trebui să-și păstreze promisiunea sa inițială, în timp ce ceilalți 

vor trebui ar trebui să fie atenți să nu aprobe arta ieftină de a contrazice bunul gust pe care 

ți-l dă sensul moral. Televiziunea va trebui să se abțină de la a se angaja cu produse 

artificiale ale unui spirit bolnav al timpului. Tot ce a fost făcut cu privire la aceasta ar trebui 

să prezinte și să recunoască adevărata frumusețe și tot ceea ce cultura umană și mai ales 

religia creștină au adus și continuă să aducă26! 

 

2.6 Primele funeralii papale transmise la televiziune 

Pius al XII-lea este şi acel papă care a proclamat cea mai recentă dogmă mariană a Bisericii 

Catolice, cea referitoare la ridicarea cu trupul la cer a Sfintei Fecioare Maria, la 1 octombrie 1950, 

patru ani mai târziu tot el marcând în mod festiv împlinirea unui secol de la proclamarea unei alte 

dogme mariane, cea a Neprihănitei Zămisliri (1854). Şi tot lui i se datorează importanţa cultului 

Preasfintei Inimi a lui Isus, stabilit pentru cea dintâi zi de vineri a fiecărei luni, întrucât Pius al XII-

lea a vorbit despre aceasta în enciclica sa “Haurietis aquas”, din 15 mai 195627. 

 
25 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19540606_e-

forse.html > (descărcat la 20 aprilie 2015) 
26 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19540606_e-

forse.html > (descărcat la 20 aprilie 2015) 
27 A.Franzen, R.Baumer, Istoria papilor, Bucureşti, 1996, 426   

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19540606_e-forse.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19540606_e-forse.html
http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19540606_e-forse.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19540606_e-forse.html
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Şi tot lui Pius al XII-lea i-a revenit “misiunea” de a deschide seria morţilor papale transmise 

pe larg de televiziune şi aduse practic în casele tuturor oamenilor aproape pe neaşteptate. Deşi nu 

la scara la care moartea lui Ioan Paul al II-lea a concentrat atenţia omenirii întregi, funeraliile lui 

Pius al XII-lea au reprezentat primul episod al acestui “serial” cu mare succes la public. În ultimii 

ani ai pontificatului, bolnav şi confuz, Pacelli a preferat o retragere în sine. A avut parte însă de o 

teleagonie care, în opinia unora, avea să întreacă spectacolele cu public oferite încă de pe atunci 

de tinerele televiziuni. Radiourile i-au înregistrat ultimele gemete, inclusiv Radio Vatican care a 

transmis în direct o sfântă liturghie celebrată în camera papei chiar în preziua morții acestuia, 

televiziunile i-au vânat ultimele imagini de pe patul de agonie. Medicul său personal, un italian 

controversat - pe numele său Riccardo Galeazzi Lisi -, care ulterior avea să fie dat afară din corpul 

doctoral italian, a vândut presei fotografii din timpul agoniei papei (publicate de ”Paris Match” și 

”Stern”), ba chiar i-a greşit protocolul de îmbălsămare, o lume întreagă asistând uluită cum corpul 

neînsuflețit al lui Pacelli a fost expus într-un celofan ce îmbrăca efectiv întregul trup28! 

Aducerea corpului neînsufleţit al papei de la Castel Gandolfo, unde-și dăduse duhul, la 

Roma într-un cortegiu funerar, care a intrat la lumina lumănărilor în Piața Sf. Petru, apoi expunerea 

acestuia şi înmormântarea sa au stabilit cote de audienţă pe care, de atunci încoace nici un patron 

de televiziune și niciun producător nu aveau să le mai ignore vreodată! 

Una peste alta, Eugenio Pacelli a știut că nu poate opune războiului și violenței crescânde 

din preajma sa decât arma cuvântului, singura pe care a propus-o constant și credincioșilor pe toată 

durata desfășurării celei mai mari conflagrații militare din istoria lumii. A promovat cuvântul cu 

aerul grav și hotărât al omului condus de credință, mereu convins că lumea nu se va prăbuși chiar 

dacă va trebui să treacă prin pustiul războiului. Nu cred că e întâmplătoare nici faptul că data 

nașterii televiziunii, 1954, s-a înregistrat spre finele pontificatului său, fiindcă Pacelli a iubit 

deopotrivă cuvântul, dar și imaginea.  

 

 

3. Angelo Roncalli, Papa care ne-a dăruit Conciliul Vatican II 

 

 
28www.ziare.com, < http://www.ziare.com/magazin/experiment/papa-pius-suveranul-pontif-care-a-ramas-fara-nas-

dupa-moarte-442651 >  (descărcat la 20 aprilie 2015) 
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Giuseppe Angelo Roncalli, Papa Ioan al XXIII-lea (28.10.1958 – 3.06.1963), a intrat 

repede în inima contemporanilor săi. Deschis întâlnirilor cu semenii săi, el a afișat încă din primul 

moment o altă fațetă a papalității, spre deosebire de predecesorul său, Eugenio Pacelli, mai degrabă 

grav și rezervat decât amator de socializare. Roncalli și Pacelli, doi italieni cu totul diferiți, și fizic, 

și mental, primul scund și corpolent și provenit din rândurile unei familii nevoiașe, cel de-al doilea 

înalt, tras ca prin inel și extras din sânul aristocrației romane, dar amândoi chemați să conducă 

Biserica lui Cristos. Amândoi pe deplin conștienți de greutatea misiunii încredințate, de care s-au 

achitat cum au știut mai bine, chiar dacă Roncalli nu a stat nici cinci ani pe scaunul lui Petru, în 

timp ce Pacelli a făcut același lucru mai bine de 19 ani.  

Fost terțiar franciscan încă de la 15 ani, Roncalli s-a născut la 25 noiembrie 1881 la Sotto 

il Monte, o mică regiune a provinciei Bergamo, o zonă de munte din nordul Italiei. Familia sa a 

fost una de origini umile, dar cu un număr impresionant de copii, 13.  În ciuda problemelor 

financiare, familia a găsit totuși bani cu care să-l trimită pe Angelo la studii preoțești la Roma,  pe 

care acesta le va absolvi cu brio în 1904, an în care, la 10 august, va fi dealtfel și hirotonit, înainte 

de a împlini vârsta limită impusă de Biserică.   

Peste ani avea să glumească, în stilul caracteristic, despre această realitate familială, deloc 

ușoară: ”sunt trei feluri de a sărăci, jocurile de noroc, femeile și agricultura. Familia noastră a ales-

o pe cea mai lentă și mai sigură, agricultura”29, aluzie la faptul că părinții săi au lucrat toată viața 

lor pământul în arendă pentru a-și întreține copiii. 

În timpul primului război mondial, 1914 – 1918, Angelo Roncalli a fost capelan militar în 

diverse spitale militare din zona Bergamo,  Alpii purtând de altfel până astăzi mărturiile unor 

intense bătălii purtate în acea perioadă între trupele austriece și maghiare pe de o parte, și italiene 

pe de alta. După război avea să fie pentru o scurtă perioadă de timp directorul spiritual al 

seminarului din Bergamo, seminar pe care el însuși îl absolvise înainte de a pleca la Roma, pentru 

desăvârșirea studiilor sale teologice. Din 1925 avea să lucreze în diplomația Vaticanului, 

îndeplinind pe rând funcția de vizitator apostolic în Bulgaria, apoi de delegat apostolic în Turcia 

și Grecia, pentru ca din 1944 să fie desemnat nunțiu apostolic în Franța. Nouă ani mai târziu Pius 

 
29 www.bgcteius.ucoz.ro, < http://bgcteius.ucoz.ro/index/papa_ioan_al_xxiii_lea/0-76 > (descărcat la 14 aprilie 

2015) 
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al XII-lea îl ridica la demnitatea de cardinal, încredințându-i și păstorirea credincioșilor din 

patriarhatul de Veneția.  

 

3.1 Un papă de tranziție care a schimbat Biserica 

La 28 octombrie 1958, spre surpriza generală, era ales cel de-al 261 suveran pontif de către 

conclavul chemat să-l desemneze pe urmașul lui Pius al XII-lea. Potrivit analiștilor, alegerea sa a 

fost determinată în primul rând de factorul rezultat pe de o parte din efectele îndelungatului 

pontificat al predecesorului său, de aproape două decenii, iar pe de alta de vârsta sa înaintată, de 

aproape 77 de ani. S-a spus, aproape din prima clipă, că va fi un papă de ”tranziție”, dar Roncalli 

a intrat în istorie drept ”Papa cel bun”. 

Alegerea numelui său papal a avut o poveste puțin aparte. Roncalli avea o relație specială 

cu Ioan Botezătorul, ultimul profet al primului legământ fiind și patronul bisericii în care viitorul 

papă avea să fie botezat, dar și sfântul după numele căruia fusese botezat tatăl său, Giovanni 

Battista Roncalli. Până și patronul Veneției, sfântul evanghelist Marcu, sub grija căruia s-a aflat 

din 1953 şi până în 1958 ca patriarh al oraşului, poartă și el prenumele de Ioan. În cele din urmă a 

evitat intenționat să devină Ioan al XXIV-lea, alegându-l în schimb pe cel al unui antipapă ce trăise 

în prima parte a secolului al XV-lea.  

  Îmi aleg numele de Ioan… un nume dulce pentru noi, fiindcă este numele tatălui nostru, 

un nume drag mie fiindcă este numele umilei parohii în care am primit botezul, şi este în 

acelaşi timp numele solemn al nenumăratelor catedrale risipite pretutindeni în lume, 

inclusiv al bazilicii noastre (Basilica San Giovanni din Laterano). Au fost douăzeci şi doi 

de papi legitimi cu acest nume şi aproape toţi au avut un pontificat scurt. Am preferat să 

ne ascundem nimicnicia numelui nostru în spatele acestei măreţe succesiuni de papi ai 

Romei30. 

Roncalli avea să profețească practic prin această frază nu doar mandatul scurt pe care și l-

a asumat în fruntea Bisericii Catolice, dar mai ales schimbările profunde pe care avea să le 

introducă în ”Casa Domnului”, căreia avea să-i deschidă larg ferestrele și ușile pentru a intra aer 

proaspăt31 și preferând, cum a și spus-o dealtfel, să pună accent pe munca pastorală, întrucât în 

opinia sa nimic nu o putea înlocui32. 

 
30  www.bgcteius.ucoz.ro, < http://bgcteius.ucoz.ro/index/papa_ioan_al_xxiii_lea/0-76 > (descărcat la 14 aprilie 

2015) 
31 Idem 29 
32 Idem 29 
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El a fost cel dintâi papă care a introdus în 1960, în colegiul cardinalilor, un african, Laurean 

Rugambwa, un japonez, Peter Tatsuo Doi, și un filipinez, Rufino Jiao Santos. Doi ani mai târziu 

tot el era primul papă care ridica la demnitatea altarelor un sfânt de culoare, pe Martin de Porres, 

un dominican născut în 1579 la Lima, orașul în care avea să și moară 60 de ani mai târziu. 

În Vinerea Mare a anului 1959 a decis să elimine din liturghie termenul ”perfid” care era 

folosit la adresa poporului evreu. În decembrie 1960 îl primea în audiență la Vatican pe liderul 

spiritual al anglicanilor din acea perioadă, Geoffrey Francis Fisher, arhiepiscop de Canterbury, 

inaugurând astfel o lungă serie de întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel între cele două Biserici 

creștine, unite până la mijlocul secolului al XVI-lea. Firea sa deschisă se manifestase și pe durata 

în care fusese nunțiu papal. Noul lider francez de după încheierea celui de-al doilea război mondial, 

Charles de Gaulle, menționa ușor iritat faptul că Roncalli prefera să se deplasese pe jos, în locul 

mașinii preferând des compania oamenilor. 

 Noutatea gesturilor aduse de acest papă s-a văzut încă din primele zile ale pontificatului 

său. Angelo Roncalli, spre exemplu, a ales la începerea oficială a pontificatului său o tiară (mitra 

papală formată din trei coroane puse una peste alta și decorată stilizat cu flori de crin) mult mai 

ușoară, de nici un kilogram greutate, din care a eliminat multe pietre prețioase și bijuterii, pe care 

le-a dăruit sărăcilor. Peste ani, Papa Francisc avea să-l copieze alegând spre exemplu, întrucât se 

renunțase deja la purtarea tiarei, un inel papal din argint – iar nu din aur cum este cutuma, inel 

făurit în vremea Papei Paul al VI-lea.  

Apoi, trebuie menționate alte două episoade cu ecouri încă bine păstrate nu doar în 

memoria contemporanilor săi, dar și în cea a Maicii Biserici. Astfel, la doar câteva zile după 

alegerea sa ca papă a primit o scrisoare din partea unui băiețel de 12 ani, care-i cerea direct sfatul 

în ceea ce privește alegerea viitoarei sale profesii. Polițist sau papă, suna dilema micuțului p-atunci, 

Bruno. Răspunsul nu a întârziat să apară:  “Dragul meu Bruno, dacă vrei să îmi afli părerea, eu aş 

spune să înveţi să fii poliţist… Oricine poate fi papă – dovadă că şi eu sunt. Dacă treci prin Roma, 

vino să mă vezi. M-aş bucura să discut despre toate acestea cu tine”33. 

Cu ocazia primului său Crăciun ca papă Roncalli a decis că trebuie să fie alături de cei mici 

și bolnavi, dar și de cei închiși în închisori. Astfel, a vizitat în aceeași zi două spitale mari din 

Roma, Bambino Gesu și Santo Spirito, dar și penitenciarul Regina Coeli. Din acest ultim loc, 

 
33 www.bgcteius.ucoz.ro, < http://bgcteius.ucoz.ro/index/papa_ioan_al_xxiii_lea/0-76 > (descărcat la 14 aprilie 

2015) 
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televiziunea italiană de stat - RAI păstrează încă înregistrări ale acelor clipe, atunci când a cerut 

gardienilor să le permită deținuților să părăseacă pentru o vreme celulele: ”Deschideţi uşile! Nu îi 

zăvorâţi dincolo de gratii pentru mine. Toţi suntem copiii aceluiaşi tată”.  

Mai târziu, în fața Papei s-a prezentat un bătrân condamnat la o lungă detenție, care a 

îngenuncheat și i-a mărturisit că a făcut multe lucruri urâte la viața sa. Roncalli l-a ridicat și i-a 

spus simplu: “Ascultă, am privit cu ochii mei în ochii tăi şi am pus inima mea lângă a ta, frate…”.  

Iar tuturor deţinuţilor cărora li s-a permis să asiste la surprinzătoarea vizită i-a încredințat că a venit 

la ei, întrucât ei nu puteau veni la el, adăugând că le înțelege într-un fel suferința întrucât și unul 

dintre frații săi fusese cândva închis pentru braconaj, în încercarea de a-și hrăni numeroasa 

familie34. 

 

3.2 Ideea unui nou conciliu la Vatican 

 Lui Ioan al XXIII-lea i se datorează un cuvânt, astăzi tocit parcă ca nimeni altul: 

aggiornamento35.  Un cuvânt intrat în vocabularul teologilor şi istoricilor Bisericii şi lipit, vorba 

cântecului românesc, ca marca de scrisoare, de pontificatul acestuia. Fiindcă acest cuvânt, rostit în 

25 ianuarie 1959, o zi de duminică în care se celebrează și atunci, și azi amintirea convertirii Sf. 

Paul, în faţa celor prezenți în mânăstirea Sf. Paul, a fost inițial legat de ”desprăfuirea” Codului de 

Drept Canonic. În acel discurs, Ioan al XXIII-lea vorbea pentru prima dată, cu o voce ușor cuprinsă 

de emoție, cum și preciza de altfel, despre  posibilitatea convocării ”unui sinod diecezan al urbei, 

dar și al unui Conciliu ecumenic, al Bisericii universale”36, fără a face și alte precizări de ordin 

administrativ. Acest cuvânt, cel de aggiornamento, e considerat ca fiind „înaintemergătorul” 

anunţului legat de convocarea unui nou conciliu al Bisericii. Și avea să devină cel mai fidel adjectiv 

al conciliului. Nimeni nu cred că știe exact cum s-a născut în mintea lui Ioan al XXIII-lea ideea 

convocării unui nou Conciliu la Vatican, la aproape 90 după suspendarea celui dintâi,  în 1870, din 

cauza războiului franco-prusac, fapt care a atras după sine retragerea din Roma a trupelor franceze, 

cele care protejau inclusiv Vaticanul. Dacă Pius al IX-lea a suspendat sine die Conciliul Vatican 

 
34  www.bgcteius.ucoz.ro, < http://bgcteius.ucoz.ro/index/papa_ioan_al_xxiii_lea/0-76 > (descărcat la 14 aprilie 

2015) 
35 Franzen, Baumer, Istoria, 434  
36 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1959/documents/hf_j-

xxiii_spe_19590125_annuncio.html >  (descărcat la 30 aprilie 2015) 
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I, Ioan al XXIII-lea l-a declarat încheiat în 1960. Se spune că ar fi discutat despre ideea unui nou 

conciliu inclusiv cu Papa Pius al XII-lea37.  

Cert e că acest papă şi-a dorit un conciliu care să vorbească lumii moderne despre 

Dumnezeu, fiindcă a avut certitudinea că o umanitate care traversase în 50 de ani două conflagrații 

mondiale, în fapt cele mai sângeroase din istoria sa multimilenară, nu putea reuși singură să se 

întoarcă spre adevăr, spre valorile vieții, spre mesajul mântuitor al creștinismului. Chiar dacă nu a 

avut nici un program propriu zis pentru viitorul conciliu, chiar dacă nu şi-a imaginat nici un 

moment greutăţile foarte mari pe care Biserica şi Cetatea Sfântă vor trebui să le înfrunte pentru a 

organiza o întâlnire de asemenea dimensiuni, chiar dacă a crezut că conciliul va dura doar vreo trei 

luni38, în ciuda tuturor el a ascultat inspiraţia Duhului Sfânt şi a convocat cel mai important 

eveniment din istoria modernă a Bisericii Catolice. 

În ziua de Crăciun a anului 1961, ultimul înaintea convocării conciliului la data de 11 

octombrie 1962, decreta că principala preocupare a conciliului trebuie să fie aceea de a reda 

unitatea și pacea întregii lumi. Anunţul efectiv al convocării conciliului a fost făcut la 2 februarie 

1962, cu circa opt luni înaintea producerii evenimentului în sine. Cu o săptămână înaintea 

deschiderii Conciliului, Angelo Roncalli a decis să părăsească Vaticanul, ceea ce un papă nu mai 

făcuse de aproape un secol, şi să meargă cu trenul în pelerinaj la Loretto, cel mai important centru 

marian din Italia, şi la Assisi, acasă la Sfântul Francisc, patronul Italiei, spre a se ruga în vederea 

reuşitei marei adunări bisericești. 

 

3.3 ”Discursul lunii” sau memorabilul discurs al lui Roncalli 

Ziua deschiderii Conciliului Vatican II, cea de joi, 11 octombrie 1962, avea să ne aducă și 

cel mai important discurs pe care Ioan al XXIII-lea avea să-l adreseze vreodată Cetății Eterne și 

deopotrivă lumii. Istoricii l-au numit ”Discursul lunii”, întrucât a fost rostit după apusul soarelui, 

de la fereastra apartamentelor papale, în fața unei mulțimi imense care a dorit să ia și ea parte la 

marele eveniment clerical la care fusese chemată, indirect, să participe, și care avea dealtfel să 

schimbe pentru totdeauna unica Biserică adevărată a lui Cristos. Conștient de importanța acestui 

discurs am ales să-l traduc aproape integral și să-l includ în paginile lucrării mele.  

 
37 Idem 35, 433 
38  Franzen, Baumer, Istoria, 433 
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Simplist, dar în același timp încărcat cu o puternică factură teologică și poetică, ”Discursul 

lunii” a ieșit în evidență prin faptul că a reușit în primul rând să nu facă parte din categoria 

”limbajului de arbust” (limbajul de lemn rămâne clar lipit de politicieni, dar și de jurnaliștii cu 

totul neinspirați în tentativa lor de a reda diverse evenimente) cu care diverși papi ne-au răsfățat 

de multe ori.  

Rostit cu o implicare emoțională deosebită de către Ioan al XXIII-lea, el rămâne și azi, la 

mai bine de o jumătate de secol de la pronunțarea sa, un vibrant apel al unui om care e gata să 

refuze chiar și cea mai înaltă demnitate care îi poate fi conferită doar de dragul de a-și convinge 

semenii de necesitatea unei schimbări la care sunt gratuit chemați și care le poate schimba 

fundamental modul de a trăi. Cu o singură condiție: să accepte din toată inima să facă acel pas. 

Transmis de la egal la egal, ”Discursul lunii” a uimit, având ceva din simplitatea mesajelor de 

odinioară ale Sfântului Francisc, semn că vizita la Assisi nu rămăsese fără rezultat: 

În această dimineață a avut loc un eveniment pe care nici măcar bazilica Sf. Petru, care 

are patru secole de istorie, nu l-a mai contemplat vreodată. 

Suntem așadar martorii unei epoci în care ar trebui să fim foarte atenți la vocea Celui 

Preaînalt; și să ne dorim să rămânem credincioși și foarte atenți la ceea ce Cristos cel 

binecuvântat dorește să ne ofere. În sfârșit, vă voi da binecuvântarea. O invit lângă mine 

pe Sfânta Fecioară să ne binecuvânteze, căci din sânul ei a ieșit marele mister de care ne 

amintim azi (n.n.: ziua de 11 octombrie din acel an rememora Conciliul ecumenic de la 

Efes din 431). Am simțit cum unii dintre voi și-au reamintit de Efes de luminile aprinse 

în jurul bazilicii de acolo, pe care le-am văzut cu ochii mei, nu în acele vechi timpuri, 

desigur, ci recent, și care ne reamintesc de proclamarea dogmei maternității divine a 

Maria39.  

Ioan al XXIII-lea nu i-a uitat nici pe cei rămași acasă și le-a cerut tuturor celor prezenți în Piața 

Sf. Petru ca atunci când vor fi revenit acasă să le transmită un mesaj special din partea părintelui 

lor universal în credință:  

... Întorcându-vă acasă, vă veți reîntâlni copiii; oferiți-le o mângâiere copiilor voștri și 

spuneți-le: "Aceasta este mângâierea Papei". Vor exista întotdeauna și lacrimi uscate. Dar 

voi faceți altceva, spuneți o vorbă bună. Spuneți-le: ”Papa este cu noi mai ales în 

momentele de tristețe și amărăciune”... Astăzi am început un an, un an - cine poate ști? - 

 
39 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-

xxiii_spe_19621011_luna.html > (descărcat la 14 aprilie 2015) 
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ei bine, să sperăm: Conciliul a început, dar nu știm când se va termina. Poate se va 

încheia înainte de Crăciun ... Dar poate, poate nu vom reuși să spunem totul, să vorbim 

despre tot binele. Atunci va avea loc o altă întâlnire (n.n: o nouă sesiune a conciliului). 

Dar dacă așa va trebui să se întâmple, atunci acest lucru să ne bucure inimile, familiile, 

cetatea și întreaga lume, întregul univers, așa cum se întâmplă în aceste zile. Să așteptăm 

și să binecuvântăm! Prin urmare, așa să răspundeți cuvintelor mele, binecuvântărilor 

mele40... 

50 de ani mai târziu, Papa Benedict al XVI-lea a repetat la 11 octombrie 2012 gestul lui 

Ioan al XXIII-lea, din nou în fața unei mulțimi impresionate de locuitori ai Romei, aducându-i 

înaintașului său, devenit din 2014 sfânt al Bisericii, un vibrant omagiu:   

Eram acolo, în această piață, acum 50 de ani, privind spre această fereastră, când a apărut 

Papa cel bun, Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea (n.n: între timp declarat sfânt de către Papa 

Francisc) care ni s-a adresat cu cuvinte de neuitat, pline de poezie și bunătate, cuvinte 

venite direct din inimă. Eram fericiți, aș spune, și plini de entuziasm. Marele Conciliu 

ecumenic fusese inaugurat; eram siguri că o nouă primăvară a Bisericii urma să sosească, 

împreună cu o nouă prezență puternică a harului mântuitor al Evangheliei...În cele din 

urmă voi face apel din nou la vorbele de neuitat ale lui Ioan al XXIII-lea: ”Întorcându-vă 

acasă sărutați-vă copiii și spuneți-le că acest sărut vine din partea Papei!”41. 

Prima sesiune a Conciliului Vatican II a avut loc între 11 octombrie şi 8 decembrie 1962. 

A fost şi singura pe care a condus-o Ioan al XXIII-lea. În discursul de încheiere al sesiunii, le 

spunea celor peste 3000 de cardinali şi episcopi prezenţi că „anul viitor un alt papă ar putea sta 

lângă voi”, ceea ce dealtfel s-a şi întâmplat. Ioan al XXIII-lea nu a lăsat moştenire posterităţii doar 

Conciliul Vatican II. În Joia Mare el însuşi spăla picioarele săracilor, de Vinerea Sfântă participa 

la adorarea Crucii. A reimpus Romei ritul procesiunii din sărbătoarea Trupul Domnului şi a dedicat 

luna octombrie sărbătorii rugăciunii Rozariului, prin publicarea enciclicii sale „Grata recordatio”. 

Tot el a fost cel dintâi papă care a mărit numărul cardinalilor, fixat încă din 1586, de către 

Sixt al V-lea, la cifra biblică de 70. Rând pe rând aceasta a crescut la 75, apoi la 79, pentru ca în 

1962 să ajungă la 8742.  În plină perioadă a „Războiului rece”, instalat între foştii aliaţi din perioada 

 
40 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-

xxiii_spe_19621011_luna.html > (descărcat la 14 aprilie 2015)  
41  www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/october/documents/hf_ben-

xvi_spe_20121011_fiaccolata.html > (descărcat la 14 aprilie 2015) 
42 Franzen, Baumer, Istoria, 439 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_luna.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_luna.html
http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20121011_fiaccolata.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20121011_fiaccolata.html
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celui de-Al Doilea Război Mondial, între SUA, Marea Britanie şi Franţa pe de o parte, URSS şi 

ţările din estul Europei intrate sub controlul regimurilor socialiste pe de alta, Ioan al XXIII-lea a 

reluat vorbele providenţiale ale înaintaşului său, Pius al XII-lea, cele rostite în 1939: „Cu pacea nu 

se pierde nimic, dar cu războiul se pierde totul”. 

 

3.4 Ioan al XXIII-lea și presa timpului său 

Ioan al XXIII-lea a avut o relaţie aparte cu presa. La doar două zile de la deschiderea 

Conciliului Vatican II, Papa a realizat că nu se preocupase până atunci de reflectarea marelui 

eveniment bisericesc. Pur şi simplu nu intuise ecoul pe care Vatican II avea să-l trezească în mass-

media. Trebuie spus însă că reacția papei a avut loc și după publicarea în presa vremii a unor 

reproşuri vizavi de ignorarea acesteia în marele mecanism al conciliului, inclusiv pentru faptul că 

jurnaliştii nu aveau acces la o serie de întruniri. Tocmai de aceea Ioan al XXIII-lea i-a convocat 

sâmbătă, 13 octombrie 1962, pe toţii jurnaliştii prezenţi la Vatican în Capela Sixtină, unde le-a 

vorbit aşa cum le-o făcuse romanilor, cu doar două zile mai devreme. Am inclus în lucrarea mea 

o mare parte a acestui discurs, prezent azi pe site-ul Vaticanului doar în limba spaniolă:  

Stimați domni, audiența de astăzi este o mărturie a stimei pe care o purtăm 

reprezentanţilor presei și importanței pe care o acordăm rolului vostru de informatori... 

Ocazia solemnă a deschiderii celui de-al XXI-lea Conciliu ecumenic al Bisericii Catolice 

ne oferă șansa unei probe aparte de bunăvoință. A fost, de asemenea, o nevoie a inimii 

Noastre și o dorință personală de a vă transmite prețuirea pentru colaborarea voastră sinceră 

în a prezenta publicului în adevărata sa lumină evenimentul la care luăm parte. Am ales în 

mod intenționat ca loc de întâlnire Capela Sixtină pentru a scoate în relief ceea ce-mi doresc 

de la această audiență: sub privirile celebrei fresce a Judecății finale a lui Michelangelo am 

spus ieri, chiar aici, că îmi doresc ca fiecare dintre noi să realizeze misiunea la care este 

chemat și asupra căreia e responsabil să mediteze43.  

Energicul papă avea să le transmită apoi ziariștilor prezenți câteva fraze care făceau referire 

la natura meseriei pe care o împărtășiseră. Dar de asta pusă în lumina credinței și în cea a marelui 

eveniment la care fuseseră chemați să fie martori: 

 Și misiunea voastră, domnilor, e la fel de mare. Sunteți în serviciul adevărului și 

în măsura în care îi veți rămâne credincios veți putea răspunde așteptărilor semenilor 

voștri...Un conciliu ecumenic aduce natural cu sine și aspecte exterioare și secundare în 

 
43 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-

xxiii_spe_19621013_giornalisti.html > (descărcat la 17 aprilie 2015) 
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http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621013_giornalisti.html


 

33 
 

măsură să hrănească curiozitatea unui public pripit. Poate, de asemenea, exercita pe termen 

lung o influență benefică asupra relațiilor dintre oameni, în domeniul social și chiar și în 

domeniul politic. Dar este, înainte de toate, un mare eveniment religios. Și ne dorim din 

toată inima ca voi să scoateți acest lucru în evidență.  

...Tuturor vă cerem un efort de a înțelege și de a-i face și pe alții să înțeleagă 

înțeleagă natura, mai presus de toate, religioasă și spirituală ale acestor sesiuni solemne ale 

Conciliului. Exercitarea strictă a misiunii voastre asupra speranțelor Conciliului, dragi 

domni, va aduce efecte salutare pentru orientarea opiniei publice mondiale în legătură cu 

Biserica Catolică în general, cu instituțiile sale, cu învățăturile sale44. 

 

Ioan al XXIII-lea le va mai cere jurnaliştilor să nu-şi bazeze corespondenţele pe „informaţii 

inexacte sau incomplete, pe atitudini accidentale, pe prejudecăţi”, ci profitând de prezenţa 

numărului atât de mare al episcopilor sosiţi în Vatican să intre „în contact real cu viaţa Bisericii”. 

„Puteți constata singuri, mai adăuga la acel moment Ioan al XXIII-lea, că nu există mașinațiuni 

politice”. Adăugând că Biserica nu are nimic de ascuns, ”fiindcă ea urmează o cale dreaptă, fără 

ocolişuri, întrucât nu-şi dorește nimic altceva decât adevărul, cel ce stă la baza fericirii oamenilor 

și înțelegerii între popoarele de pe întregul pământ”. 

La final, Papa Ioan al XXIII-lea, care îi cucerise definitiv pe jurnaliştii prezenți, le-a dat 

binecuvântarea într-o formulă care astăzi nu mai este în uz, dar care rămâne cu totul înălțătoare. 

Într-un fel, ea mi-a adus aminte de un gest oarecum asemănător făcut de actualul papă, Francisc, 

care la rândul său, după prima întâlnire pe care a avut-o cu presa din postura de păstor suprem, în 

Aula „Paul al VI-lea”, în 16 martie 2013, a ales să-i binecuvânteze ”in pectore” pe toţi cei prezenţi. 

Dar iată formula folosită în 1962 de Ioan al XXIII-lea:  

Și acum vă voi oferi binecuvântarea. Conform frumoasei expresii biblice, pe care voi toţi, 

fără îndoială, o știți: "Benedictio Patris Firmat Filiorum domus" (Binecuvântarea tatălui 

întăreşte casa copiilor săi). Să ne fie îngăduit să ne exprimăm acest gând pentru că şi unui 

părinte în vârstă trebuie să i se permită să privească cu tandrețe spre copiii săi. Pentru a 

încheia, cu o inimă plină de iubire, Vom invoca asupra voastră harurile cele mai bune din 

partea Celui Preaînalt care să vă însoţească, împreună cu familiile voastre şi cu toţi cei 

dragi vouă, prin apostolica binecuvântare45.  

 
44 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-

xxiii_spe_19621013_giornalisti.html > (descărcat la 17 aprilie 2015) 
45 Idem 44 

http://www.vatican.va/
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Nu în cele din urmă aş vrea să trec în revistă testamentul lui Ioan al XXIII-lea, sfânt de 

acum prin hotărîrea din 27 aprilie 2014 a actualului papă, Francisc, testament pe care l-a scris în 

1954, pe când era încă patriarh al Veneţiei. O filosofie de viață simplă și paradoxal bogată în 

același timp îl însuflețește și face dintr-o alăturare de cuvinte seci o lecție de viață memorabilă: 

În ceasul în care voi apărea în faţa lui Dumnezeu, Unul în Trei persoane, cel care m-a creat 

şi m-a mântuit, care m-a chemat să-i fiu preot şi episcop şi m-a încărcat cu atâtea haruri, 

voi încredinţa sărmanul meu suflet milostivirii sale. Îl rog cu umilinţă să-mi ierte păcatele 

şi greşelile. Îi jertfesc puţinul bine pe care l-am săvârşit cu ajutorul său, chiar dacă acesta 

a fost imperfect şi sărăcăcios...  

M-am născut sărac, dar ca copil al unor oameni cinstiţi şi modeşti şi sunt fericit să mor 

sărac, după ce am împărţit săracilor şi sfintei Biserici care m-a hrănit ceea ce mi-a stat, de 

altfel, într-o foarte modestă măsură la dispoziţie în calitatea mea de preot şi de episcop, în 

funcţie de cerinţele vieţii mele simple şi modeste. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest 

har al sărăciei, pe care încă din tinereţea mea l-am lăudat: sărac cu spiritul, ca preot al 

Preasfintei Inimi, o sărăcie adevărată. Ea mi-a dat tăria să nu cer niciodată nimic, nici post, 

nici bani, nici favoruri, nici pentru mine, nici pentru ai mei sau pentru prieteni46. 

 

Papa Ioan al XXIII-lea, spre deosebire de predecesorul său, Pius al XII-lea, nu a părut niciodată 

sedus de cuvânt. Nici nu a pozat în postura intelectualului care pare că cântărește greutatea 

fiecărui cuvânt înaintea de a-l rosti, așa cum făcea spre exemplu predecesorul său, Eugenio 

Pacelli. Și cu toate acestea, prin cuvinte simple, care merg direct la inima fiecăruia, ne-a lăsat 

drept moștenire unul dintre cele mai mișcătoare discursuri, cel așa numit ”al Lunii”, din întreaga 

istorie a papalității. Iar drept bonus, un conciliu în care cuvântul uman, inspirat de cel divin, a 

trasat harta nouă a umanității celui de-al treilea mileniu. 50 de ani după plecarea sa în ”casa 

Tatălui Ceresc”, există numeroase voci care găsesc în actualul papă, Francisc, o serie de 

similitudini între acesta și Ioan al XXIII-lea. 

 

 

4. Providențialul Montini și misiunea unui conciliu de neuitat 

 

 
46 Franzen, Baumer, Istoria, 440 
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Născut la 26 septembrie 1897 în apropiere de Brescia, în nordul Italiei, Giovanni Battista 

Montini avea să devină la 66 de ani, neîmpliniți, Papa Paul al VI-lea, (21.06.1963 – 6.08.1978). 

Tatăl său, Giorgio, a fost un jurnalist catolic foarte apropiat de cei săraci, fiind ales de mai multe 

ori deputat, între cele două războaie mondiale, din partea partidelor de dreapta. Tot o carieră 

politică avea să îmbrățișeze și fratele său mai mare, Ludovic. 

Giovanni Battista a preferat însă să devină preot, totul începând parcă atunci când micuțul 

Montini, de doar șase ani, a resimțit acut moartea Papei Leon al XIII-lea. Starea sănătății sale nu 

i-a permis să urmeze seminarul conform normelor timpului, primind însă acceptul de a-și continua 

studiile, în particular, acasă. Extrem de preocupat de lectură, tânărul Montini va fi sfințit preot, în 

mai 1920, cu dispensă, întrucât în epocă (lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici azi) candidații 

la preoție nu puteau primi acest sacrament mai devreme de împlinirea vârstei de 24 de ani. Montini 

știa nouă limbi de circulație, fapt care-l va ajuta nu doar în viitoarea sa carieră ecleziastică, unde 

va lucra o vreme îndelungată în lumea diplomației, dar mai ales în desfășurarea activității de papă. 

Dorința lui de a ști, de a călători îl va determina să schimbe pentru totdeauna și destinul papalității, 

după Paul al VI-lea nemaiexistând suveran pontif care să mai admită că această funcție nu implică  

călătorii în diverse locuri de pe mapamond unde creștinii, și nu numai ei, au nevoie de prezența 

celui chemat mereu să le întărească credința. 

În primii ani de preoție va ocupa printre altele și postul de capelan național al Federației 

Universităților Catolice Italiene, ocazie cu care îi va cunoaște și se va împrieteni (cu unii chiar 

pentru întreaga viață) cu viitoarele nume sonore ale politicii italiene din a doua jumătate a secolului 

trecut, cum ar fi Aldo Moro, Giulio Andreotti, Romano Prodi, Francesco Cossiga (toți viitori șefi 

de guverne, ba chiar președinți ai Italiei, cum este cazul lui Cossiga), Emilio Colombo, Franco 

Marini. Montini va lega, de asemenea, prietenii trainice, și cu doi filosofi laici francezi, Jean 

Guitton și Jacques Maritain (acesta din urmă a fost și ambasadorul Franței pe lângă Sf. Scaun între 

1945 și 1948), dar se va implica din postura sa clericală și diplomatică, în susținerea a două nume 

sonore ale teologiei catolice mondiale, Yves Congar și Henri de Lubac (ambii creați cardinali de 

Ioan Paul al II-lea), ale căror învățături nu erau pe placul multora din rândul Curiei romane. În 

timpul celui de-Al Doilea Război Mondial va fi implicat în acțiunile Vaticanului în favoarea 

ajutorării evreilor, supuși unor deportări fără precedent. Montini va acționa cu succes în actuala 

Slovacie, dar și la Roma. 
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La aproape zece ani după încheierea celei de a doua conflagrații mondiale Papa Pius al XII-

lea îi va încredința păstorirea celei mai mari dieceze italiene, dar și din lume, cea de Milano,  cu o 

populație de aproape trei milioane de catolici. În conclavul ce a trebuit să răspundă întrebării legate 

de succesiunea lui Pius al XII-lea vor exista voci care-l vor propune pe Montini, deși acesta nu era 

încă cardinal (se pare că inclusiv Roncalli, viitorul Ioan al XXIII-lea, ar fi mizat pe alegerea 

păstorului de Milano). Poate că nu a fost deloc o întâmplare faptul că la scurtă vreme după alegerea 

sa ca papă, Ioan al XXIII-lea îl va ridica pe Montini la demnitatea de cardinal al Bisericii romane. 

După moartea lui Roncalli într-un conclav scurt, de doar două zile, îi va fi încredințat 

Giovanni Battista Montini mandatul de a conduce Biserica lui Cristos, aflată în plin conciliu și 

perioadă de transformări fără precedent. 

 

4.1 Un ”Hamlet” pe scaunul lui Petru  

Paul al VI-lea nu a ezitat să-i citeze în scrisorile sale pastorale, în predicile și scrierile sale, 

pe mulți dintre teologii contemporani, cum ar fi Yves Congar, Henri de Lubac, Pierre Teilhard du 

Chardin, Karl Rahner și Hans Küng. Reușise să le pătrundă opera ca puțini alții. Firea sa 

meditativă, introspectivă, i-a adus și porecla de ”Hamlet al Bisericii”. Hans Küng povestește că ea 

i se datorează chiar predecesorului lui Montini, adică lui Ioan la XXIII-lea47. 

Spre deosebire de Roncalli, își amintește Küng, caracterizat prin umor, atitudine cordială 

cu toată lumea, ba chiar cu o oarecare nepăsare venită din încrederea acelui credincios de rând pe 

care Ioan al XXIII-lea nu ezita s-o afirme, Montini, asemenea prințului danez zugrăvit de 

Shakespeare, avea mai degrabă tendința de a medita, părând mai degrabă ezitant decât grăbit în a 

lua decizii.  

Numele Fericitului Papă Paul al VI-lea va fi legat o dată pentru totdeauna de preluarea și 

încheierea Conciliului Vatican II, deschis de Ioan al XXIII-lea, dar care nu apucase să ducă la bun 

sfârșit decât prima sa sesiune. Montini a preferat să dezbrace figura papei de hainele mistificării, 

controlând bine tranziția de la suveranii pontifi ai unei Biserici rămasă parcă în urma modernității 

la cea a unei Biserici vii, activă și gata să provoace lumea din jur. Și a făcut asta și când a devenit 

primul papă care s-a urcat într-un avion pentru a duce tuturor Vestea cea bună a mânturii. Și când 

s-a adresat, la 4 octombrie 1965, de la tribuna Organizației Națiunilor Unite, preț de o jumătate de 

 
47 www.benoit-et-moi.fr, < http://benoit-et-moi.fr/2014-II-1/actualites/quand-hans-kueng-parle-de-paul-vi.html > 

(descărcat la 20 aprilie 2015) 
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ceas tuturor liderilor lumii, el ”un om ca și ceilalți, fratele vostru, cel mai mic dintre voi, 

independent de orice suveranitate a lumii, fără ambiția de a intra în concurență cu puternicii lumii”, 

dar în același timp  el – Papa - ”expert în umanitate”, ”o umanitate mai bună care poate fi construită 

pe un edificiu care nu va cădea nicicând în ruină și care nu va mai trăi sub amenințarea coșmarului 

războiului mereu iminent” dacă lumea urma să fie atentă la mesajul cristic (de remarcat că părinții 

conciliari au ținut să includă acest text printre cele ale Conciliului Vatican II)48.  

Și când la 7 decembrie 1965, în penultima zi a Conciliului Vatican II, a decis concomitent 

cu patriarhul Constantinopolului, Athenagoras, ridicarea anatemelor reciproce dintre Bisericile 

Catolică și Ortodoxă, anateme aflate în vigoare din iulie 1054 și ale căror consecințe păreau cu 

totul ignorate de sute de ani atât de către Biserica Catolică, cât și de către Biserica Ortodoxă. Și 

atunci când, la 7 martie 1965, a celebrat, în parohia romană a ”Tuturor sfinților” prima sfântă 

liturghie în limba italiană, prima limba vernaculară utilizată în liturghie după sute de ani (trebuie 

precizat că episcopii francezi autorizaseră din 1964 citirea lecturilor zilei în limba maternă), 

transformare fără de putință în absența reformei liturgice propusă și adoptată de Vatican II. Dar și 

atunci când, în iulie 1968, spunea un ”nu” categoric pilulei contraceptive prin publicarea enciclicei 

”Humanae vitae”, niciodată bine primită și considerată și azi drept retrogradă, deși nici un papă 

ulterior lui Montini nu a infirmat-o.  

Și tot el a luat decizia înființării Sinodului episcopilor, organismul care exprimă până astăzi 

cel mai bine colegialitatea urmașilor apostolilor lui Isus. Paul al VI-lea a vorbit contemporanilor 

săi și despre ”cum fumul Satanei a intrat prin câteva crăpături în Templul lui Dumnezeu”49 și 

despre faptul că Conciliul Vatican II va rămâne o moștenire fără egal, pe care ”pașii noștri îl vor 

bătători mult timp de acum încolo”50.  

”Profeția” sa, referitoare la posteritatea acestui eveniment de răscruce al Bisericii Catolice, 

a cărui importanță a întrezărit-o, cel puțin, ca nimeni altul, mi se pare mai mult decât actuală: 

”Conciliul Vatican II se află în mâinile fiilor și nepoților săi, mai mult decât într-ale < părinților 

săi >, dispăruți aproape cu toții”51. 

 

 
48 www.lejourduseigneur.com, < http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/50-ans-du-Concile-Vatican-

II/Le-pape-Paul-VI-ambassadeur-de-la-paix >  (descărcat la 20 aprilie 2015)  
49 R. Etchegaray,  Am simțit inima lumii bătând. Conversație cu Bernard Lecomte, Iași, 2014, 113 
50 Ibidem, 45 
51 Etchegaray,  Am simțit, 113 
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4.2 Moștenirea mesajelor lui Paul al VI-lea din 8 decembrie 1965  

Mi-am ales pentru această lucrare traducerea și inserarea mesajelor finale ale Papei Paul al 

VI-lea, rostite în ultima zi a Conciliului, miercuri, 8 decembrie 1965, mesaje pe care am preferat 

să le traduc personal ținând cont în primul rând de oralitatea spectaculoasă pe care Montini însuși 

a dorit să le imprime încă de la rostirea acestora. Ele sunt încă puțin cunoscute la noi, fiind traduse 

recent și în limba română, în ciuda faptului că vor marca în curând venerabila vârstă de 50 de ani 

de când au fost propuse pentru prima dată auditorilor. Le-am ales nu doar fiindcă marchează un 

capitol de istorie specială din istoria Bisericii romane, dar mai ales pentru puterea care stă în ele, 

putere pe care ți-o poate da un cuvânt spus din inimă, dar deopotrivă și extrem de rațional, și care 

continuă să înfrunte ca nimeni altcineva trecerea timpului. Citindu-le am avut aproape certitudinea 

că mă aflu în Basilica Sf. Petru și că-l văd aievea pe cel care le-a și rostit, pe cel care le-a dat viață 

chiar atunci, în ziua aceea de miercuri (nu pot să nu remarc cum s-a făcut simțit și în acest caz 

degetul Providenței: Conciliul Vatican II a început într-o zi de joi, 11 octombrie 1962 și s-a închis 

într-una de miercuri, 8 decembrie 1965, ambele zile stând sub patronajul memorabil al Preacuratei 

Fecioare Maria – la 11 octombrie e rememorată decizia Conciliului din Efes, 431, prin care era 

proclamată Maica Domnului, la 8 decembrie e sărbătorită ca neprihănit zămislită, o dată cu dogma 

pronunțată de Pius al IX-lea, în 1854!). Textele lui Paul al VI-lea rămân și astăzi în serviciu, 

asemenea unor sateliți care asigură, parcă de când lumea, legături trainice între oameni despărțiți 

de spații imense și mentalități în continuă schimbare. Aceste mesaje de rămas bun de la încheierea 

Conciliului Vatican II au fost adresate deopotrivă părinților conciliari și guvernanților lumii, dar 

și laicilor, indiferent că era vorbă despre tineri sau bătrâni, femei sau bărbați, muncitori, artiști sau 

oameni de știință. Părinților conciliari, spre exemplu, le-a vorbit despre trecut, prezent și viitor din 

perspectiva creștină a timpului:  

Venerabili frați, ora plecării și a întoarcerii noastre a sunat. În câteva momente, 

veți lăsa adunarea conciliară pentru a reîntâlni lumea căreia îi veți transmite noutatea 

Evangheliei lui Cristos și reînnoirea Bisericii sale, la finele celor patru ani  în care am lucrat 

împreună. Acesta din urmă va fi un moment unic; un moment cu o semnificație și de o 

bogăție incomparabile! În această adunare universală, în acest punct privilegiat al timpului 

și al spațiului, declinând cu credință trecutul, prezentul, viitorul. Trecutul: pentru că aici 

este reunită Biserica lui Cristos, cu tradiția sa, cu istoria sa, cu Conciliile, Doctorii, Sfinții 

săi. Prezentul: fiindcă ne vom despărți pentru a merge în întâmpinarea lumii de azi, cu 

mizeriile sale, cu durerile sale, cu păcatele sale, dar în același timp cu reușitele sale ieșite 

din comun, cu valorile sale, cu virtuțile sale…Viitorul este aici, în sfârșit, în acest apel 
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imperios al popoarelor pentru mai multă dreptate, în dorința lor de pace, în setea lor, 

conștientă sau nu, pentru o viață mai bună: tocmai aceasta este ceea ce Biserica lui Cristos 

poate și vrea să dăruiască52.  

Politicienii lumii au fost avertizați că în orașele și țările pe care ei le conduc, Cristos a 

construit ”în mod misterios orașul său spiritual și veșnic, Biserica sa” care cere tuturor în primul 

rând libertatea ”de a crede și de a predica credința”, dar și permisiunea oferită Mântuitorului ”de a 

purifica societatea”53. Filosofilor și oamenilor de știință Papa Montini le-a reamintit că ei și 

creștinii sunt deopotrivă slujitori ai adevărului, drumurile lor fiind comune: 

Pentru voi avem așadar un mesaj, iar aceasta este următorul: continuați să căutați, 

neîncetat și fără a vă descuraja vreodată, adevărul! Amintiți-vă cuvintele unuia dintre marii 

voștri prieteni, Sfântul Augustin: "caută cu dorința de a găsi și găsește cu dorința de a căuta 

încă o dată". Fericit cel care, găsind adevărul, continuă să-l caute, să-l reînnoiască, să-l 

aprofundeze, pentru a-l dărui și altora. Fericit cel care, negăsindu-l încă, continuă să-l caute 

cu o inimă sinceră: căci ei caută lumina de mâine cu lumina de astăzi, până vor ajunge la 

plinătatea luminii! 

Nu vă înșelați însă: dacă gândirea este un lucru mare, priviți-o în primul rând ca 

o datorie; vai de cel ce închide în mod voit ochii luminii! Gândirea este, de asemenea, o 

responsabilitate: vai de cel care-și micșorează spiritul prin tot felul de focuri de artificii 

care deprimă, te înalță în trufie, înșală, denaturează! Care este principiul de bază al 

oamenilor de stiință, dacă nu cel care spune: străduiți-vă să gândiți drept54! 

Cel care a dat omenirii poate cea mai zguduitoare enciclică, ”Humanae vitae”, a vorbit fără 

egal despre femeie, despre rolul ei în viață și în societate, dar mai ales despre influența pe care 

aceasta o poate juca pe lângă partenerul/partenerii ei de viață:   

...vine ceasul, ba chiar a și venit, când vocația femeii se realizează în plinătatea ei, 

ceasul în care femeia dobândește în societate o influență, o strălucire și o putere niciodată 

atinse până astăzi. Iată de ce, în acest moment în care omenirea cunoaște una dintre cele 

mai profunde transformări, femeile impregnate de spiritul Evangheliei pot face atât de mult 

pentru a ajuta lumea să nu-și piardă identitatea. 

Voi, femeilor, ați avut întotdeauna paza casei, v-ați iubit rădăcinile, ați știut ce 

înseamnă a legăna. Sunteți prezente în misterul vieții încă de la începutul ei. Voi știți să 

consolați și când moartea ne desparte. Tehnica noastră riscă să devină inumană. 

 
52 www.vatican.va,  < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-

vi_spe_19651208_epilogo-concilio-padri.html>  (descărcat la 20 aprilie 2015) 
53  www.vatican.va,  < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-

vi_spe_19651208_epilogo-concilio-governanti.html   >  (descărcat la 20 aprilie 2015) 
54 www.vatican.va,  < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-

vi_spe_19651208_epilogo-concilio-intelletuali.html  >  (descărcat la 20 aprilie 2015) 
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http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-padri.html
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40 
 

Reconciliații bărbații cu viață, învățați s-o prețuiască! Și mai presus, vă rugăm, vegheați 

asupra viitorului speciei noastre. Țineți mâna bărbatului care, într-un moment de nebunie, 

ar fi tentat să distrugă civilizația umană. 

Soții, mame, voi care sunteți primii educatori ai pruncilor noștri în locuri neștiute, 

transmite-ți fiilor și fiicelor voastre tradițiile părinților voștri, în așa fel încât să-i pregătiți 

pentru un viitor cu neputință de cercetat. Amintiți-vă întotdeauna că o mamă aparține, prin 

copiii săi, acelui viitor pe care ea s-ar putea să nu-l trăiască55.  

Celor singuri și suferinzi Paul al VI-lea le-a spus simplu că ”Cristos nu a eliminat suferința, 

ba chiar nici nu a dorit să-i dezvăluie pe deplin misterul”. Dar tuturor celor care simt o ”greutate 

mai mare a crucii”, celor care sunt ”persecutați pentru dreptate” le-a transmis că sunt ”aleșii lui 

Cristos”, frații acestuia în suferință și împreună cu el pot salva lumea, ”dacă doresc să facă 

aceasta”56. Cel din urmă mesaj al memorabilei zile de 8 decembrie 1965 a fost adresat tinerilor. 

Nu întâmplător Paul al VI-lea a ales să privească spre viitor, fiindcă înțelea ca nimeni altul că din 

acel moment conciliul devenea o parte importantă a moștenirii pe care generația sa o lăsa celor 

care vor veni după: 

...voi sunteți cei care veți primi din mâinile bătrânilor voștri ștafeta de a trăi în 

lume, chiar în momentul celor mai gigantice transformări din istoria sa. Voi sunteți cei 

care, primind cel mai bun exemplul și învățătura părinților și profesorilor voștri, sunteți 

gata să construiți societatea de mâine: vă veți salva sau veți pieri odată cu ea. Biserica, timp 

de patru ani, a lucrat pentru a-și întineri fața, pentru a răspunde mai bine cerințelor 

fondatorului său, cel viu, Cristos pururea tânăr... Biserica este îngrijorată asupra 

perspectivei după care societatea pe care o veți construi va ști să respecte demnitatea, 

libertatea, dreptul persoanei: iar acești oameni vor fi urmașii voștri... 

Ea are încredere că veți găsi o asemenea putere și o asemenea bucurie că nu veți 

fi nici măcar ispitiți, asemenea unora dintre predecesorii voștri, să cedați seducției 

filozofiilor egoismului și plăcerii, sau celor ale disperării și neantului; și că în fața 

ateismului, fenomen agasant și care nu ține cont de vârstă, veți ști să vă afirmați credința 

în viață și ceea ce dă sens vieții: certitudinea existenței unui Dumnezeu drept și bun57. 

 

4.3 Montini și patimile lui Aldo Moro 

 
55 www.vatican.va,  < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-

vi_spe_19651208_epilogo-concilio-donne.html  >  (descărcat la 20 aprilie 2015) 
56 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-

vi_spe_19651208_epilogo-concilio-poveri.html > (descărcat la 20 aprilie 2015) 
57  www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1965/documents/hf_p-

vi_spe_19651208_epilogo-concilio-giovani.html  > (descărcat la 20 aprilie 2015) 
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Vom face acum un salt peste timp și vom discuta un alt moment delicat din pontificatul 

Papei Paul al VI-lea, un episod care l-a marcat foarte tare. În martie 1978, șeful principalului partid 

italian de guvernământ, cel creștin-democrat, se numea Aldo Moro, prieten apropiat al lui Montini. 

În dimineaţa zilei de 19, Aldo Moro se îndrepta spre Parlament, încrezător în şansele sale de a-i 

convinge pe comunişti să li se alăture în guvern şi, împlicit, într-o mai mare stabilitate a clasei 

politice italiene. Peste câteva ore însă avea să-şi piardă libertatea, fiind răpit de către membrii 

grupării teroriste de stânga „Brigăzile Roşii”. 55 de zile mai târziu era asasinat, corpul său 

neînsufleţit şi ciuruit de gloanţe fiind găsit aruncat într-o maşină abandonată în centrul Romei, pe 

o stradă ce unea sediile partidelor Democrat-Creştin cu cel Comunist.  

Papa Paul al VI-lea a urmărit îndeaproape tragedia bunului său prieten. Ceva mai mult de 

o lună de la comiterea actului terorist, Papa Montini a decis să ignore cutuma în exercițiu şi s-a 

adresat direct reprezentanţilor „Brigăzilor Roşii”. Le-a cerut, prin intermediul unui mesaj personal 

publicat la 23 aprilie 1978 în cotidianul „L’Osservatore Romano”, să-l elibereze pe Aldo Moro 

într-o manieră surprinzătoare şi azi: „Mă adresez vouă, vouă, oameni ai Brigăzilor Roşii, vouă, 

adversari neştiuţi şi implacabili ai unui om merituos şi nevinovat, vouă vă cer în genunchi să-l 

eliberaţi pe Aldo Moro fără nici un fel de condiţii!58”. 

Mai mult, Paul al VI-lea s-a oferit să plătească şi o răscumpărare financiară importantă, 

cifrată la cel puţin 10 milioane de dolari59, cu condiţia ca Aldo Moro să fie eliberat cât mai curând 

posibil. S-a mai vehiculat chiar și ipoteza conform căreia Papa s-ar fi oferit voluntar să-i ia locul 

lui Aldo Moro, dacă răpitorii ar fi dorit acest lucru. Dar nimic din toate acestea nu a funcţionat. În 

condițiile în care guvernul a refuzat să elibereze câteva zeci de combatanţi ai Brigăzilor Roşii, 

aflaţi după gratii - singura cerere a răpitorilor – Aldo Moro avea să fie asasinat. La aflarea veştii, 

Papa Montini nu şi-a ascuns lacrimile. A plâns şi în faţa unor copiii care urmau în aceeași zi să 

primească prima lor împărtăşanie chiar din mîinile suveranului pontif.  

Sâmbătă, 13 mai 1978, Paul al VI-lea a oficiat slujba de înmormântare a bunului său 

prieten, în catedrala „Sf. Ioan de la Lateran”. Predica, absolut impresionantă, a conţinut inclusiv 

reproşuri la adresa lui Dumnezeu, după modelul celor pe care le putem găsi în Cartea Psalmilor, 

dar nici cea mai mică aluzie la răzbunare. Moartea prietenului său l-a afectat pe Giovanni Montini 

 
58www.benoit-et-moi.fr, < http://benoit-et-moi.fr/2008-II/0455009a4e0a83616/0455009a660e65b19.php > 

(descărcat la 20 aprilie 2015) 
59 Idem 60 
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atât de tare încât cu siguranţă i-a grăbit propria moarte, survenită la mai puţin de trei luni de la 

înmormântarea prietenului său, la 6 august 1978, zi în care Biserica celebrează sărbătoarea 

”Schimbării la față”. Cu un glas stins, Papa Montini a rostit în 13 mai 1978 această predică-

rugăciune: 

La ora la care buzele Noastre par pecetluite cu un imens obstacol, asemenea pietrei 

celei mari pusă  la intrarea mormântului lui Cristos, trebuie totuși să le deschid pentru a 

exprima din străfunduri, de profundis, strigătul și lacrimile unei dureri de nedescris 

provocate de prezenta tragedie ce sufocă vocea Noastră. Și cine poate asculta plângerea 

noastră, dacă nu Tu, Dumnezeul vieții și al morții?60  

Asemenea lui Iob, Paul al VI-lea nu a ezitat să strige către Dumnezeu, ba chiar să-l certe 

fiindcă ”nu a auzit rugăciunea noastră pentru siguranța lui Aldo Moro, acest om bun, blând, 

înțelept, nevinovat și prieten”. Apoi, încrezător în pronia divină Papa i-a asigurat pe cei prezenți 

la funeralii că cel de Sus nu a părăsit spiritul nemuritor al răposatului, însemnat cu credința în 

Cristos, cel care este ”Învierea și Viața”:  

Oh, Dumnezeule, Tată al îndurării, fă astfel să nu întrerupem comuniunea cu tine, 

chiar și în întunericul morții, și mijlocește pentru acela plecat din această existență 

temporală, dar și pentru noi toți, cei care trăim această zi însorită, ce nu ne poate consola. 

Nu e zadarnică existența noastră răscumpărată: carnea noastră se va ridica din nou, viața 

noastră va fi veșnică! Oh, credința noastră poartă déjà cu sine clipa în care această 

promisiune va deveni realitate. Aldo și toți cei vii în Cristos, fericiți în împărăția celui de 

Sus, ne vom revedea!  

Între timp, Doamne, te rugăm, fă în așa fel încât îmbrățișată în Crucea ta, inima 

noastră să învețe să ierte insulta nedreaptă și aducătoare de moarte provocate acestui om 

drag, care a trebuit să pătimească o soartă crudă; fă ca noi toți, strânși lângă giulgiul său 

curat, să-i păstrăm memoria nobilă, moștenirea profundei sale conștiințe, exemplul său cu 

adevărat uman și prietenos, dedicarea pe care a arătat-o răscumpărării laice și spirituale a 

națiunii sale iubite, cea italiană!61 

 

4.4 La judecata istoriei  

Beatificat la 19 octombrie 2014 de către Papa Francisc, în prezența Papei emerit Benedict 

al XVI-lea, Giovanni Montini a revenit în atenția Bisericii și a societății. Și asta nu doar prin 

 
60 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/speeches/1978/may/documents/hf_p-

vi_spe_19780513_preghiera-aldo-moro.html >  (descărcat la 20 aprilie 2015) 
61 Idem 60 
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intermediul minunii recunoscute, cea a vindecării unui copil nenăscut, semn că enciclica sa 

”Humanae vitae” fusese bine primită în Împărăția celor vii, spre deosebire de cei de pe acest 

pământ.  

În ziua beatificării sale, ziarul Vaticanului, „L’Osservatore Romano”, publica predica pe 

care Joseph Ratzinger, cardinalul Bavariei, o rostea în fața credincioșilor săi la 10 august 1978, cu 

ocazia celebrării liturghiei de comemorare a Papei Paul al VI-lea. Acesta din urmă e cel care 

ridicându-i la demnitatea de cardinal atât pe Karol Wojtyla, cât și pe Joseph Ratzinger, le-a deschis 

acestora drumul spre succesiunea Sf. Petru. Și cred că trebuie subliniat faptul că actualul Papă 

emerit ”s-a specializat” în predici de neuitat la adresa unor mari papi sau personalități ale Bisericii, 

lui fiindu-i încredințat rolul celebrantului principal atât la liturghia de pomenire a cardinalului Hans 

Urs von Balthasar, cât și a Papei Ioan Paul al II-lea.  Iată ce spunea în august 1978, la câteva zile 

după decesul lui Paul al VI-lea:  

Paul al VI-lea a fost chemat în casa Tatălui în seara sărbătorii Schimbarea la Față 

a Domnului, la scurt timp după ce a ascultat Sfânta Liturghie și a primit Sfintele Taine. «E 

frumos pentru noi să rămânem aici», afirmă apostolul Petru pe muntele Schimbării la Față. 

Voia să rămână. Ceea ce i-a fost negat atunci apostolului, i-a fost în schimb acordat lui 

Paul al VI-lea în sărbătoarea Schimbării la Față din 1978: nu a mai trebuit să coboare în 

vremelnicia istoriei. A putut să rămână acolo unde Domnul stă la masă pentru totdeauna 

cu Moise, Ilie și atâția alții care vin de la răsărit și de la apus, de la miazăzi și de la 

miazănoapte. Drumul său pământesc s-a încheiat62.  

Predica lui Ratzinger dezvăluia o dilemă care avea să-i chinuie pe doi dintre predecesorii 

săi pe scaunul suveranului pontif:  ”Pontificatul său (n.n. al lui Paul al VI-lea) a însemnat din ce 

în ce mai mult un «a se lăsa încins de un altul» și un a fi răstignit pe cruce. Știm că înainte de a 

împlini 75 de ani, și la fel înainte de a 80-a aniversare, a luptat mult cu ideea de a se retrage”, a 

subliniat la momentul respectiv cardinalul german. Apoi avea să adauge: ”Ne putem închipui cât 

de greu trebuie să fi fost gândul de a nu-ți mai aparține ție, de a nu mai avea un moment privat, de 

a fi legat până la sfârșit, cu trupul care începe să cedeze, de o datorie care cere, zi după zi, folosirea 

deplină și vie a tuturor energiilor pe care un om le poate avea. «Nimeni dintre noi nu trăiește pentru 

sine și nimeni nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru 

 
62 www.radiovaticana.va, < http://ro.radiovaticana.va/storico/2014/10/20/fericitul_paul_al_vi-

lea_%C3%AEn_memoria_papei_emerit_benedict_xvi/rom-832032 > (descărcat la 20 aprilie 2015) 
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Domnul murim» (Romani 14, 7-8). Aceste cuvinte din Scrisoarea către Romani au marcat efectiv 

viața lui”.  

Pentru Ratzinger era evident faptul că Giovanni Montini ”a vrut să dea o nouă valoare 

autorității ca slujire, purtând-o ca pe o suferință”. ”Nu simțea nicio plăcere în putere, în poziție, în 

cariera reușită, și tocmai de aceea, fiind autoritatea o povară suportată - «te va duce unde tu nu 

vrei» - aceasta a devenit mare și credibilă”.  

Cuvintele de mai sus ale cardinalului Ratzinger, rostite în august 1978, vor fi revenit cu 

putere în memoria multora exact în ceasul în care, el însuși papă fiind, va fi decis să renunțe la 

exercitarea ministerului petrin, în februarie 2013:  

Paul al VI-lea și-a îndeplinit slujirea sa din credință. De aici provin atât fermitatea 

sa cât și disponibilitatea sa de a cădea de acord. Pentru ambele a trebuit să accepte critici 

și nici în unele comentarii de după moarte nu a lipsit prostul gust. Dar un papă care astăzi 

nu ar fi criticat ar greși în misiunea lui în fața acestui timp. Paul al VI-lea a rezistat ispitei 

telecrației și a demoscopiei, cele două puteri dictatoriale ale prezentului. A reușit să o facă 

pentru că nu lua ca parametru succesul și aprobarea, ci conștiința, care se măsoară după 

adevăr, după credință”63. 

Ratzinger a vorbit despre predecesorul său ca despre un om al credinței, cea care i-a permis 

să găsească mereu cel mai scurt drum spre întâlnirea cu celălalt, fie el om sau Dumnezeu: ”În acest 

fel a devenit tot mai mult un om de o bunătate profundă, curată și matură. Cine l-a întâlnit în ultimii 

ani a avut ocazia să simtă în mod direct metamorfoza extraordinară a credinței, puterea ei 

transformatoare. Se putea vedea cât de mult omul, care prin natura sa era un intelectual, se lăsa 

purtat zi după zi de Cristos, cum se lăsa schimbat, transformat, purificat de Cristos, și cum aceasta 

îl făcea tot mai liber, tot mai profund, tot mai bun, perspicace și simplu. Credința este o moarte, 

dar și o metamorfoză pentru a intra în viața autentică, spre schimbare. Toate acestea, în Papa Paul 

al VI-lea, erau vizibile. Credința i-a dat curaj. Credința i-a dat bunătate. Și în el exista convingerea 

conform căreia credința nu închide, ci deschide. În cele din urmă, amintirile noastre păstrează 

imaginea unui om cu mâinile larg deschise. A fost primul papă care a mers pe toate continentele, 

fixând astfel un itinerar al Spiritului, care a început la Ierusalim nucleul întâlnirii și al dialogului 

dintre cele trei mari religii monoteiste; apoi, călătoria sa la Națiunile Unite, drumul până la Geneva, 

întâlnirea cu cea mai mare cultură religioasă non-monoteistă a umanității, India, și pelerinajul la 

 
63 Idem 62 
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popoarele suferinde din America Latină, Africa și Asia. Credința înseamnă mâinile larg deschise. 

Credința deschide mâinile. Semnul ei nu este pumnul închis, ci mâna deschisă…64”. 

Giovanni Montini este primul papă din întreaga suită a celor care au condus Biserica lui 

Cristos care în numele Mântuitorului a ieșit literalmente în lumea întreagă pentru a-i rosti 

cuvintele, pentru a-i reîmprospăta exemplu, pentru a da o altfel de mărturie. Și pentru aceasta nu a 

ezitat să facă refacă drumul pe care Petru și Paul, ucenici de seamă ai lui Cristos, îl străbătuseră la 

jumătatea primului secol al creștinismului, de la Ierusalim la Roma. Desigur, Paul al VI-lea a pornit 

dinspre Cetatea Eternă spre Cetatea Domnului. Montini a fost însă și unul dintre acei oameni care 

au prețuit, ca puțini alții, cuvântul și valoarea sa intrinsecă. Nu degeaba i s-a spus ”Hamlet” și nu 

degeaba printre cei care l-au apreciat la superlativ se numără oameni de cultură cu renume ai 

secolului trecut. În fond, Montini a deschis, chiar fără să știe, seria papilor mileniului trei.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                         5. Luciani sau iluzia ultimului papă italian 

 
64 www.radiovaticana.va, < http://ro.radiovaticana.va/storico/2014/10/20/fericitul_paul_al_vi-

lea_%C3%AEn_memoria_papei_emerit_benedict_xvi/rom-832032 >  (descărcat la 20 aprilie 2015)  
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Cel de-al 263 Papă al Bisericii Catolice s-a numit Albino Luciani (26.08.1978 – 

28.09.1978), un italian născut la poalele Dolomiților dintr-o familie foarte săracă și ai cărui părinți, 

Giovanni Luciani și Bortola Tancon, au format un cuplu greu încercat de viață. Tatăl, spre exemplu 

a rămas văduv la 40 de ani, cu două fete surdo-mute în grijă. Mai avusese trei băieți, toți morți la 

vârste foarte fragede. La 11 ani, tatăl viitorului papă emigrase în America, în căutare de mijloace 

de supraviețuire. Își pierde credința și devine membru al Partidului Socialist Italian. Se 

recăsătorește cu Bortola, cu nouă ani mai tânără ca el, în 1911, la scurt timp de la revenirea în 

Italia.  

Cei doi se cunoscuseră la Veneția. Spre deosebire de soțul ei, Bortola a fost credincioasă 

și practicantă, reușind în timp, asemenea multor femei pioase din istoria Bisericii Catolice, să-și 

convingă soțul să revină la sentimente mai bune față de credința creștină. Peste ani viitorul papă 

avea să spună despre mama sa că ea a fost cea care i-a insuflat valorile credinței creștine, fiind 

”primul său profesor de catehism”.  

Biograful său, Marco Roncalli, a dezvăluit recent mai multe lucruri despre copilăria și 

ascensiunea viitorului papă65. Cel dintâi pe care aș dori să-l menționez este rugăciunea micuțului 

Albino Luciani: ”Nu pot să merg la școală, sunt sărac, dar îmi doresc să te cunosc!”. Apoi istoria 

numelui de botez al micuțului e una aparte: cu acest pronume, Albino, fuseseră botezați fiecare 

dintre cei trei băieți morți prematur din prima căsătorie a lui Giovanni Luciani. De asemenea, tot 

Albino se numea și unul dintre tovarășii împreună cu care tatăl său, Giovanni, emigrase cândva, 

dar care pierise între timp într-un accident de șantier66. După nașterea lui Albino cuplul avea să 

mai aducă pe lume alți trei copiii, dar doi dintre ei au pierit foarte repede.  Micuțul Albino avea 

doar trei ani atunci când tatăl său e chemat sub arme, în timpul Primului Război Mondial (1915 – 

1918).  

Lipsurile grave și starea de război aveau să-i marcheze copilăria, Albino fiind internat în 

sanatoriu de cel puțin opt ori. Nici constituția sa fizică nu l-a ajutat prea mult, fiind operat de mai 

multe ori. La 11 ani intră în seminar, dorindu-și să devină călugăr franciscan sau iezuit. O dată cu 

trecerea anilor prefera să asculte, să gândească foarte mult și să-și elaboreze ideile. Nu se grăbea 

 
65www.zenit.org, < http://www.zenit.org/fr/articles/je-desire-te-connaitre-la-priere-d-albino-luciani-enfant-i >  

(descărcat la 6 martie 2015) 
66 Idem 60 
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să-și facă cunoscut punctul de vedere. Iar verile și le petrecea mai mult prin biblioteca parohială a 

așezării natale, Canale D’Agordo, din regiunea venețiană din nordul Italiei.  

Mai mult, ori de câte ori avea bani prefera să-și cumpere cărți. În timpul studiilor liceale 

avea să-i citească pe Moliere, Jules Verne, Mark Twain, Charles Dickens, Fiodor Mihailovici 

Dostoievski, Lev Tolstoi, Albert Camus, Blaise Pascal, Erasm, Montaigne, Goethe, Petrarca, T.S. 

Eliot, Carlo Goldoni, Papini, Sigmund Freud, Darwin, dar și pe Nietzsche, Marx și Lenin. Tânărul 

Luciani s-a arătat interesat și de cinematografie sau de artă, dar și de jurnalism. Iubea să scrie, 

drept pentru care a coordonat un mic ziar local, demonstrând reale calități de lider și puterea de a 

sintetiza lucrurile. Va exista și un moment de criză în această perioadă a seminarului, atunci când 

tânărului Luciani lucrurile nu i se mai par clare în privința așteptărilor legate de  viitorul său. 

Intervenția unui călugăr capucin, Leopold Mandic (un etnic croat care a trăit mai bine de 50 de ani 

în nordul Italiei), astăzi intrat în calendarul sfinților, va fi decisivă. Peste ani, viitorul papă va fi 

păstrat în portofelul personal o fotografie a acestui călugăr, alături de cea a mamei sale.   

Cele 33 de zile ale pontificatului său, caz foarte rar întâlnit în istoria papalității, fără însă 

ca Papa Luciani să dețină recordul în materie67, nu i-au permis să ia decizii majore. A rămas însă 

în memoria contemporanilor drept ”Papa surâsului”, dar și ca un apărător înflăcărat a principiilor 

Conciliului Vatican II (în epocă existau și prinți ai Bisericii, precum arhiepiscopul genovez 

Giuseppe Siri, se pare principalul contracandidat al lui Luciani din conclavul ce urmase decesului 

Papei Paul al VI-lea, care considerau că se impune o corecție a reformelor revoluționare ale 

conciliului anilor 1962 – 1965).  

 

5.1 Cel dintâi papă cu un nume de scenă dublat 

Ioan Paul întâiul avea să-și aleagă drept deviză cuvântul ”Umilință”, renunțând de altfel la 

vechea ceremonie de întronizare papală în favoarea unei simple investituri. Mai mult, e cel dintâi 

papă modern care a renunțat la formula clasică de adresare cu pluralul majestății, ”Noi”, 

înlocuindu-l cu mult mai comunul ”eu”. Se spune că a avut cu puțin înainte de a deveni papă un 

vis în care Biserica Catolică era chemată să răspundă nevoilor credincioșilor în câteva chestiuni 

 
67 Cel mai scurt pontificat din istorie e legat de Papa Urban al VII-lea, care în septembrie 1590 a stat doar 12 zile pe 

tronul lui Petru. Mai exact între 15 și 27 septembrie. Următorul pe listă, Bonificaciu al VI-lea, vine din primul mileniu 

de creștinism. El a fost papă preț de 15 zile, între 11 și 26 aprilie 896. Papa Celestin al IV-lea e și el în topul suveranilor 

pontifi cu cele mai scurte mandate, ocupând poziția a treia, cu doar 16 zile de conducere, cele consumate  între 25 

octombrie și 10 noiembrie 1241. Una peste alta, papa Luciani ar fi cel de-al 11-lea succesor al Sf. Petru din perspectiva 

celor mai scurte pontificate, dar primul din era modernă a Bisericii.  
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vitale, cum ar fi cea a controlului artificial al nașterilor, domeniu căruia predecesorul său, Papa 

Paul al VI-lea îi acordase o atenție sporită, inclusiv prin publicarea enciclicii ”Humanae vitae”, 

din iulie 1968, ale căror învățături n-au fost niciodată pe deplin împărtășite de comunitatea catolică 

de pretutindeni. Una din puținele decizii al lui Luciani a fost cea referitoare la Banca Vaticanului 

care nu a mai avut voie din acel moment să deschidă conturi partidelor politice. Se mai spune că 

Luciani dorea și o veritabilă reorganizare a ierarhiei. Peste ani, două dintre primele măsuri luate 

de Francisc vizau exact aceleași sectoare.  

Moartea sa neașteptată, produsă la 28 septembrie 1978, (trebuie spus că nu a existat nici 

un semn evident de boală, Luciani fiind ales papă la 66 de ani) a dat naștere unei avalanșe de 

ipoteze, unele extrem de fanteziste, exprimate prin articole și cărți, despre posibila sa asasinare. 

Vaticanul nu a permis niciodată autopsia, precizând doar că Ioan Paul întâiul s-a sfârșit din această 

viață în urma unui infarct miocardic.  

Pe de altă parte, devenit papă după patru tururi de scrutin, în ziua de sâmbătă, 26 august 

1978,  Albino Luciani a fost cel dintâi din istoria Bisericii care și-a ales ca ”nume de scenă” unul 

compus, din două prenume, Ioan și Paul. Și tot cel dintâi papă care și-a motivat public alegerea, la 

prima sa întâlnire duminicală cu poporul credincios din data de 27 august 1978:   

      Aproape imediat mi s-a cerut să aleg un nume. Fiindcă ești întrebat chiar și 

asupra numelui pe care intenționezi să-l porți! Am avut destul de puțin timp la dispoziție 

ca să mă gândesc la asta! Dar am făcut următorul raționament: Papa Ioan m-a consacrat 

episcop cu propriile sale mâini, aici, în Basilica Sfântul Petru, apoi, poate nedemn, i-am 

succedat pe scaunul episcopal al Veneției, pe Scaunul Sfântului Marcu, în acea Veneția 

care este încă atât de marcată de el... La scurt timp, Papa Paul nu doar că m-a numit 

cardinal, dar cu câteva luni înainte, pe podiumul din Piața San Marco, m-a îmbrăcat cu 

totul roșu, în fața a 20.000 de oameni, atunci când s-a dezbrăcat de haina sa și mi-a pus-o 

umeri. Niciodată nu mai fusesem îmbrăcat atât de în roșu! 

...Pentru aceasta am spus, "Mă voi numi Ioan Paul". Nu am  nici "înțelepciunea 

inimii" Papei Ioan, nici pregătirea și cultura Papei Paul. Și cu toate acestea le-am luat locul, 

iar acum mă pregătesc să slujesc cât mai bine Biserica68. 

 

Decizia lui Luciani de a vorbi despre alegerea numelui său papal în mod public, ba chiar 

în limba italiană, nu avea să rămână fără efect. Urmașii săi i-au urmat, rând pe rând, exemplul fie 

 
68 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/fr/angelus/documents/hf_jp-i_ang_27081978.html >  

(descărcat la  6 martie 2015) 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/fr/angelus/documents/hf_jp-i_ang_27081978.html
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că a fost vorba despre Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea sau Francisc. Până la Ioan Paul 

întâiul, singurul papă, cel puțin din a doua jumătate a secolului XX, care mai vorbise public despre 

alegerea numelui său fusese un alt italian, Ioan al XXIII-lea. Acesta le spusese cardinalilor și unei 

asistențe reduse, în Basilica Sfântul Petru chiar în ziua alegerii sale, cea de marți, 28 octombrie 

1958, despre motivele acceptului său de a deveni succesor al celui dintâi apostol din seria celor 12 

chemați de Isus Cristos și despre maniera în care și-a ales numele de exercițiu al chemării divine. 

O făcuse însă în limba latină, o limbă la care de secole mai aveau acces, cu excepția clerului, foarte 

puține persoane.  

 

5.2 Torțele celor trei virtuți cardinale 

Tot Ioan Paul întâiul este acel papă care a decis ca la audiențele săptămânale de miercurea 

să fie aprinse mai multe torțe, dedicate în primul rând virtuților teologale. Nu a apucat să dealtfel 

aprindă mai mult de trei, cele dedicate credinței, speranței și iubirii, întrucât a fost chemat în casa 

Tatălui ceresc69.  

În fapt, așa cum dealtfel avea să mărturisească încă în timpul celei de a doua cateheze de 

miercuri (dintr-un total de patru), cea în care a și aprins prima torță, dedicată credinței, cel care l-

a inspirat a fost predecesorul său, Ioan al XXIII-lea:  

Papa Ioan a menționat într-una din notele sale, care de altfel, au și fost publicate: 

"De data am decis să mă retrag într-o meditație pe tema celor șapte lămpi ale sfințirii." 

Vroia să spună, de fapt, cele șapte virtuți, și anume, credința, speranța, iubirea, prudența, 

dreptatea, tăria, cumpătarea. Cine știe dacă Duhul Sfânt îl va ajuta astăzi pe bietul Papă să 

aprindă cel puțin una dintre aceste lămpi, pe cea dintâi și anume credința70. 

Dar trebuie subliniată și intuiția Papei, care se întreba și întreba retoric întreaga asistență 

”…dacă Duhul Sfânt îl va ajuta să aprindă cel puțin una” dintre aceste lămpi. Pe moment, 

întrebarea nu a atras atenția. Azi, lucrurile stau diferit și au existat ulterior voci ale credincioșilor 

de rând, în primul rând, care au încercat ”explicații” ale morții naturale, dar surprinzătoare a Papei 

Luciani prin aceea că iubirea se desăvârșise în el și tocmai de aceea a trebuit să se mute de urgență 

în casa Tatălui Ceresc. În acea audiență, din data de 13 septembrie 1978, care a deschis practic 

seria celor trei gesturi simbolice de desprăfuire a valorilor virtuților teologale, Albino Luciani a 

 
69 Etchegaray, Am simțit, 159 
70  www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/fr/audiences/documents/hf_jp-i_aud_13091978.html 

> (descărcat la 6 martie 2015) 

http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/fr/audiences/documents/hf_jp-i_aud_13091978.html
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dat mărturie despre mama sa, despre credința ei, dar și despre credința sa în Dumnezeu, cel care 

ne poate iubi așa cum doar o mamă își iubește fiul:  

Mama mi-a spus când eram adolescent: "Ai fost foarte bolnav când erai mic: a 

trebuit să te duc la un doctor sau la un altul și să te veghez uneori toată noaptea. Mă crezi?". 

Cum i-aș fi putut spune: "Nu, mamă, nu te cred?"...Tot la fel este și cu credința. Ea nu se 

rezumă doar la a crede în lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a revelat, ci mai ales în a crede 

în el, cel care merită credința noastră, care ne-a iubit atât de mult și care a făcut din iubire 

atât de multe pentru noi. Există, de asemenea, unele adevăruri foarte ușor de recunoscut, 

întrucât adevărurile de credință sunt de două feluri: cele ce fac apel la spiritul nostru și cele 

care se ciocnesc de acesta.  

...În cazul altor adevăruri, dimpotrivă, există un preț de plătit, ele costă! 

Dumnezeu trebuie să mă pedepsească; dacă într-adevăr rezist în convingerea mea, 

Dumnezeu va merge în spatele meu, mă va implora să mă convertesc, dar eu îl voi respinge 

din nou, îi voi spune tot nu! Ca să spun așa, tot eu sunt cel care-l forțez pe Dumnezeu să 

mă pedepsească. Acest lucru nu este frumos. Dar este un adevăr de credință71. 

Apoi, la cea de a două audiență, din data de 20 septembrie 1978, dedicată temei speranței, 

Luciani și-a deschis predica apelând la marele poet al Italiei și deopotrivă al lumii, Dante Alighieri. 

Iar alegerea sa s-a dovedit din nou inspirată: 

  În Cartea sa, dedicată Paradisului (Cântecele 24, 25 și 26), Dante își imaginează 

că se prezintă la un examen de creștinism. Juriul care-l examinează este cu adevărat 

excepțional. "Ai credință?", îl întreabă cel dintâi Sfântul Petru. "Ai speranță?", continuă 

Sfântul Iacob. "Iubești?", îl interpelează și Sfântul Ioan. "Da, - răspunde Dante - am 

credință, speranță, iubesc", iar el demonstrează aceste lucru și este promovat în 

unanimitate. Am spus că speranța este obligatorie: nu aceasta este explicația pentru care 

poate deveni urâtă sau grea; dimpotrivă, cel care trăiește ca și cum s-ar afla mereu într-o 

călătorie, se încrede și se abandonează celui de Sus, spunând împreună cu Psalmistul: 

"Doamne, tu ești stânca mea, scutul meu, tăria mea, locul meu de scăpare, lampa mea, 

păstorul meu, mântuirea mea. Chiar și atunci când împotriva mea s-ar ridica o armată, 

inima mea nu se va teme de nimic, iar dacă lupta va fi pornită împotriva mea, chiar și atunci 

voi rămâne credincios"72. 

Miercuri, 27 septembrie 1978, a sosit rândul celei de a treia audiențe pe tema lămpilor 

sfințitoare, inspirate de Ioan al XXIII-lea. Cea dedicată iubirii. Dar aceasta este totodată și ultima 

 
71 Idem 65  
72  www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/fr/audiences/documents/hf_jp-i_aud_13091978.html 

> (descărcat la 6 martie 2015) 
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apariție publică a Papei Ioan Paul întâiul. Tocmai de aceea mi se pare că bunul Dumnezeu i-a 

asigurat o ieșire din scenă cum puțini altora le-a fost rezervat: 

…Ultimele cuvinte ale rugăciunii sunt: Doamne, te iubesc din ce în ce mai mult. 

Este vorba aici și de ascultare față de o poruncă a lui Dumnezeu care, în inima noastră, 

pune setea de progres. De la locuințe lacustre, din peșteri și din primele cocioabe ne-am 

mutat în case, în palate, în zgârie-nori; de la mersul pe jos, pe catâri sau cămile, am ajuns 

să călătorim în trăsuri, în trenuri, în avioane. Și dorim să avansăm mereu, să dispunem de 

mijloace tot mai rapide, să atingem întotdeauna obiective mai îndepărtate. Dar - așa cum 

am văzut – a-l iubi pe Dumnezeu, înseamnă tot o călătorie: Dumnezeu vrea ca aceasta să 

fie tot mai intensă, mai perfectă. El ne-a a spus tuturor același lucru: "Voi sunteți lumina 

lumii, sarea pământului" (Mt 5: 8); "Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc este 

desăvârșit" (Mt 5, 48). Aceasta înseamnă a-l iubi pe Dumnezeu nu un strop, ci mult. Nu vă 

opriți acolo unde ați ajuns, ci cu ajutorul lui, progresați în această iubire73. 

Veritabile cuvinte testamentare! După cum nu avem încă cheia de interpretare a acestui 

pontificat. Dar istoria ne pune în față amănuntul conform căruia de aproape 40 de ani, adică de la 

alegerea lui Albino Luciani în august 1978, cardinalii italieni nu au reușit să-l mai aducă pe unul 

de-al lor în postura de Papă. Actualul cardinal de Milano, Angelo Scola, a ratat această șansă în 

martie 2013, în favoarea argentinianului Jorge Mario Bergoglio. 

Revenind la Albino Luciano nu trebuie să pierdem din vedere amănuntul conform căruia 

dupaă cele 33 de zile de pontificat acesta a rămas în memoria posterității drept un papă care știe să 

surâdă. Se învață așadar și arta surâsului? Sigur că da! Surâsul lui Luciani a fost mai mereu însoțit 

de un cuvânt de îmbărbătare pentru fiecare dintre cei care l-au cunoscut pe acest pământ. Fiindcă 

puterea cuvântului vine din interiorul fiecăruia și e dublată, aproape de fiecare dată, de gestica 

feței.  

 

 

 

 

 

 
73 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-i/fr/audiences/documents/hf_jp-i_aud_27091978.html > 

(descărcat la 6 martie 2015) 
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                     6. Karol Wojtyla cel Mare 

 

Ziua de vineri, 7 mai 1999, va fi fost pentru mii de creștini catolici români una cu totul 

aparte. Pentru prima oară în viață lor urmau să-l vadă pe urmașul Sfântului Petru, în carne și oase, 

la București. Ceea ce istoria urma să consemneze drept prima vizită a unui Papă într-o țară creștină, 

dar majoritar ortodoxă, adică aparținând acelei confesiuni de care Biserica Romei se despărțise în 

iulie 1054, se materializa la București (și doar la București, fiindcă conducerea Bisericii Ortodoxe 

Române nu a acceptat prezența Papei în Ardeal, în inima greco-catolicismului românesc!) sub un 

soare marcat parcă și el de ceea ce se întâmpla pe acest colț de pământ. 

Azi, la mai bine de 15 ani după consumarea acestei vizite, programate cu puține luni înainte 

de marcarea Marelui Jubileu a primilor 2000 de ani de creștinism, putem afirma cu tărie că acest 

eveniment  unic – aș paria că așa va rămâne pentru mulți ani de acum înainte, chiar dacă recent 

Klaus Iohannis l-a invitat pe Papa Francisc să ne viziteze țara în 2018, anul centenarului României 

Mari! – s-a produs exclusiv din dorința lui Wojtyla. Fără insistențele lui, fără dorința enormă a 

acestui papă polonez de a veni în ”Grădina Maicii Domnului”, cum ne-a numit țara încă din primul 

său discurs rostit în limba română, nimic din cele întâmplate în zilele acelui început de mai (7 – 9 

mai 1999, mai exact) nu ar fi avut loc...Chiar dacă șeful statului de atunci, Emil Constantinescu, a 

fost mai mult decât favorabil ideii, iar premierul, Radu Vasile, catolic și mason74 deopotrivă, a pus 

și el umărul. Andrei Pleșu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultură ai țării de după 1989 

și ministru de externe în acel moment, susține același scenariu: ”...s-a încercat blocarea vizitei 

printr-o sumedenie de condiții, de natură să-l determine pe Suveranul Pontif să renunțe. Ei bine, 

Papa a acceptat toate condițiile care i s-au pus!”75.  

Chestionat asupra acestor condiții, Andrei Pleșu a adăugat: ”Să nu iasă din București, să 

nu pună în vedetă Biserica greco-catolică etc. Dar dorința lui Ioan Paul al II-lea de a veni a trecut 

peste toate piedicile”76.  

 
74 www. http://www.masonicpressagency.blogspot.ro/,  

< http://masonicpressagency.blogspot.ro/2013/07/radu-vasile-former-premier-of-romania.html>  (descărcat la 21 

aprilie 2015) 
75 www.adevarul.ro, <  http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/andrei-plesu-fost-ministru-externe-am-dovada-

existentei--dumnezeu-1_50ba03017c42d5a663afbe29/index.html > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
76 Idem 70 

http://www.adevarul.ro/
http://masonicpressagency.blogspot.ro/2013/07/radu-vasile-former-premier-of-romania.html
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Ulterior, după plecarea papei Biserica Ortodoxă Română a sfârșit și ea prin a asuma vizita 

papală, ba chiar prin a se lăuda cu ea. Dar, ne asigură același Andrei Pleșu, totul numai după o 

rezistență neinspirată77. 

 

6.1 Ioan Paul al II-lea și românii 

Cu darul său pentru vorbirea limbilor, dar și prin întreaga sa atitudine afișată pe durata 

vizitei, Ioan Paul al II-lea, i-a cucerit repede pe toți românii, catolici ori ba. Cel dintîi mesaj78 

adresat la scurt timp după aterizarea la Aeroportul Otopeni, și din care am eliminat pasajele de 

curtoazie diplomatică, stă mărturie pentru intenția curată a unui Papă față de credincioșii săi, dar 

și față de frații săi mai mici în credință: 

...Cu mare bucurie sosesc astăzi în România, naţiune mult dragă mie şi pe care de 

multă vreme doream să o vizitez. Cu profundă emoţie i-am sărutat pământul, recunoscător 

înainte de toate lui Dumnezeu cel atotputernic care în prevăzătoarea sa bunăvoinţă mi-a 

hărăzit să văd realizat acest gând... 

Iată-mă, în sfârşit, între voi, pelerin de credinţă şi de speranţă...Românie, ţară-

punte între Orient şi Occident, punct de răscruce între Europa centrală şi cea orientală, 

Românie, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de „Grădina Maicii Domnului”, vin 

la tine în numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi al Preasfintei Fecioare Maria. În 

pragul unui nou mileniu, întemeiază-ţi viitorul mai departe pe stânca tare a evangheliei. Cu 

ajutorul lui Cristos vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm şi curaj. Vei fi naţiune 

prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar şi făcător de pace. Dumnezeu să te ocro-

tească şi să te binecuvânteze mereu79! 

Trebuie precizat că vizita lui Ioan Paul al II-lea la București s-a suprapus și peste data din  

calendarul catolic local ce include sărbătoarea Fericitului călugăr capucin Ieremia Valahul – 8 mai 

– care a trăit în secolul al XVI-lea atât în Moldova, cât și în sudul Italiei, acesta fiind cel dintâi 

sfânt român prezent în calendar din dorința aceluiași papă, cel care l-a beatificat la Vatican, la 30 

octombrie 1983. Și acest amănunt mi se pare unul extrem de elocvent pentru respectul deosebit pe 

care acest papă polonez l-a arătat poporului român! În ultima zi a prezenței sale în România, 

duminică, 9 mai 1999, la omilia din cadrul slujbei din Parcul Izvor, în prezența a sute de mii de 

 
77 www.adevarul.ro, <  http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/andrei-plesu-fost-ministru-externe-am-dovada-

existentei--dumnezeu-1_50ba03017c42d5a663afbe29/index.html > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
78 www.ercis.ro, <  http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2div.asp?doc=rom > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
79 www.ercis.ro, <  http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2div.asp?doc=rom > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
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http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/andrei-plesu-fost-ministru-externe-am-dovada-existentei--dumnezeu-1_50ba03017c42d5a663afbe29/index.html
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credincioși catolici din România și nu numai, Ioan Paul al II-lea și-a prezentat motivele ce l-au 

determinat să insiste în materializarea vizitei sale: 

În numele acestei mari inspiraţii ecumenice, mă adresez tuturor celor ce cred în 

Cristos, care trăiesc în România. Mă aflu aici printre voi însufleţit numai de dorinţa 

adevăratei unităţi şi de voinţa de a îndeplini ministerul petrin pe care Domnul mi l-a 

încredinţat între fraţii şi surorile în credinţă.  

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că îmi este dat să îndeplinesc atare slujire. Doresc din 

inimă şi mă rog ca să se poată ajunge cât mai curând la deplina comuniune fraternă între 

toţi cei ce cred în Cristos din Occident şi din Orient. Pentru această unitate, însufleţită de 

iubire, s-a rugat divinul Învăţător în Cenacol în ajunul pătimirii şi morţii sale80.  

Orice comentariu mi se pare inutil. Iar părerile unuia sau altuia cum că Vaticanul sau însuși 

Papa Ioan Paul al II-lea și-ar fi dorit vizita la București pentru știu eu ce vise, de mărire sau de 

convertire forțată a ortodocșilor, sunt de-a dreptul idioate! Câți dintre românii sau străinii pe care-

i cunoaștem s-au despărțit de noi vreodată spunându-ne ”Domnul să binecuvânteze România, să 

binecuvânteze poporul său”? Ei bine, Karol Wojtyla a făcut-o! 

Tot la acea slujbă oficiată în aer liber cineva a primit inspirația de a scanda ”Unitate!”. 

Acest cuvânt a fost preluat instantaneu de întreaga adunare, inclusiv de Ioan Paul al II-lea, 

electrizându-ne pe fiecare dintre cei prezenți la liturghie. Acel îndemn la unitate îl port și azi cu 

mine, chiar dacă e prăfuit deseori, chiar dacă poate nu va fi pus niciodată în practică. Însuși Ioan 

Paul al II-lea s-a întors la el, peste ani, atunci când Patriarhul Teoctist i-a întors vizita, în octombrie 

2002, și același papă polonez le-a spus tuturor celor prezenți la Vatican ce putuse simți cu ceva 

vreme în urmă din cauza unor români, unitatea creștinilor! 

 

6.2 Papa care a schimbat lumea 

Karol Wojtyla, alias Ioan Paul al II-lea s-a născut la 18 mai 1920 la Wadowice, în Polonia, 

și a murit la 2 aprilie 2005, la Vatican.   

Pontificatul său (16.10.1978 – 2.04.2005), al treilea în ordinea celor 265 consumate până 

la ora redactării acestei teze, după cele ale Sf. Petru (din primul secol de după Cristos, cu o durată 

variind între 34 și 37 de ani), respectiv Papa Pius al IX-lea (papă în secolul al XIX-lea, timp de 31 

de ani) e plin cu diverse recorduri. Istoria le-a reținut deja pe toate acestea. Eu mă voi referi doar 

la cele care m-au impresionat. Cel dintâi e legat de faptul că Wojtyla este printre primii papi care 

 
80www.ercis.ro, <  http://www.ercis.ro/magisteriu/ioanpaul2div.asp?doc=rom > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
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au scris cărți destinate și credincioșilor Bisericii Catolice, și celorlalți (Benedict al XVI-lea i-a 

urmat exemplul!). Până la Wojtyla doar Montini ieșise puțin din tipar, restul preferând exclusiv 

documente magisteriale. Polonezul a publicat însă cărți, majoritatea înainte de a deveni episcop al 

Romei, despre teologia trupului (un volum intitulat ”Iubire și responsabilitate” a apărut și în limba 

română), dar și piese de teatru, cum ar fi ”Prăvălia bijutierului”, editată inclusiv în română, dar și 

poezii, traduse și ele în limba română într-o antologie cu un tiraj limitat. Al doilea în ordinea 

preferințelor sale e cel legat de relația cu presa. Polonezul nu s-a temut niciodată să înfrunte 

prejudecățile mass-media, limitele ei. Încă de la prima sa călătorie internațională, în 1979, în 

avionul ce-l transporta spre Mexic, împreună cu o puternică delegație de jurnaliști, Ioan Paul al II-

lea a surprins pe toată lumea când s-a prezentat în cabina presei și i-a provocat pe cei prezenți, 

punând întrebări și formulând răspunsuri în șase limbi. În ciuda sfaturilor primite din anturajul său 

pe acest subiect, Ioan Paul al II-lea și-a păstrat opțiunea personală, deschizând astfel o ”tradiție” 

rămasă activă și în vremea lui Benedict al XVI-lea, și în cea a lui Francisc. Una care a făcut și 

continuă să facă deliciul presei mondiale.   

Apoi, Ioan Paul al II-lea e cel dintâi papă al modernității a cărui viață a fost efectiv 

amenințată. Miercuri, 13 mai 1981, în Piața Sf. Petru, chiar înainte de audiența săptămânală, a fost 

împușcat de la o distanță de câțiva metri. Autorul atentatului, un turc al cărui nume a făcut repede 

înconjurul planetei, Mehmet Ali Agca, a sfârșit prin a efectua 30 ani lungi de pușcărie în Italia și 

Turcia și chiar prin a-și reîntâlni victima selectă. Papa l-a iertat pentru fapta comisă. Peste ani, 

fostul purtător de cuvânt al Papei Wojtyla, Joaquin Navarro-Valls, a povestit că Agca a înțeles de 

ce a eșuat atentatul său, în spatele căruia au stat serviciile secrete comuniste bulgare și rusești:  

Ali Agca este un personaj straniu. Mai întâi afirmă că nu a înţeles cum el, un 

trăgător experimentat, nu a reuşit să-l împuşte pe Papa de la o distanţă aşa de mică. Apoi, 

în închisoare, a citit în ziare ştiri despre Fatima: Fecioara Maria a apărut pentru prima dată 

micilor vizionari chiar în ziua de 13 mai. Fiind credincios musulman trage consecinţele 

sale. Concluzia lui Agca: nu a reuşit să-l ucidă pe papă chiar în ziua de 13 mai, pentru că 

Providenţa a voit altfel. Atunci când Agca descoperă că şi călugărița care i-a tăiat drumul 

în aşa fel încât a fost prins de gărzile de securitate se numeşte Fatima, s-a convins (şi el) 

complet: cartuşul a fost condus81.  

Ioan Paul al II-lea a sintetizat cel mai bine ceea ce se întâmplase: ”o mână a tras glonțul, o 

alta i-a schimbat traiectoria”. Același papă, conform istoricilor, a mai trebuit să înfrunte, o nouă 

 
81 www.ercis.ro, < http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20090417 > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
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tentativă de asasinat, un an mai târziu, în 1982, din partea unui fost preot catolic, dar detaliile 

despre acest din urmă caz sunt mult mai reduse și destul de contradictorii. S-a mai vorbit și despre 

alte două tentative de asasinat, ambele dejucate, gândite de diverse fracțiuni teroriste cu ocazia 

unor vizite oficiale ale Papei.  Nu trebuie uitat nici amănuntul conform căruia decizia de deschidere 

a procesului de beatificare a lui Karol Wojtyla a fost pronunțată de succesorul său, Benedict al 

XVI-lea, chiar la data de 13 mai 2005,  o zi dedicată Sfintei Fecioara Maria de la Fatima. Pe de 

altă parte, dacă relația dintre Wojtyla și Maica Domnului a fost una cu totul și cu totul specială, 

trebuie precizat că minunile atribuite acestui papă după moartea sa și recunoscute de Biserică s-au 

exercitat în favoarea unor femei.  

La 2 iunie 2005, la trei săptămâni după ce Benedict al XVI-lea permitea deschiderea 

procesului de beatificare a lui Wojtyla, avea să se producă primul miracol atribuit papei polonez, 

vindecarea de Parkinson, boală de care suferise el însuși pe pământ, a călugăriței franceze Marie 

Simon-Pierre. Cel de-al doilea miracol recunoscut de Biserică a avut loc în noaptea zilei de 1 mai 

2011, după ce în cursul zilei, la Vatican, Papa Benedict al XVI-lea tocmai îl declarase Fericit. De 

data aceasta în prim plan s-a aflat o femeie din Costa Rica, Floribeth Mora, diagnosticată cu 

anevrism la o arteră a creierului şi cu o hemoragie cerebrală, căreia medicii îi mai dădeau cel mult 

o lună de trăit, dar care a simțit că trebuie să se roage din răsputeri către noul sfânt al Bisericii.   

 

6.3 Ca nimeni altul în fața Mafiei 

Ioan Paul al II-lea a fost cel dintâi papă care a deschis un front de luptă împotriva Mafiei. 

Organizația teroristă care de la sfârșitul secolului al XIX-lea pusese stăpânire pe o serie de domenii 

ale economiei italiene și-a găsit în suveranul pontif polonez un adversar de temut. La 9 mai 1993, 

într-unul din fiefurile Mafiei siciliene, Agrigente, Ioan Paul al II-lea, a pronunțat, așa cum numai 

el știa, un discurs rămas în amintirea multora: 

Vă spun, trăți în pace! Cei ce sunt vinovați de îndepărtarea acestei păci, care 

perturbă această pace, care au pe conștiință victime umane trebuie să înțeleagă, trebuie să 

înțeleagă că nu le este permis să ucidă oameni nevinovați. Dumnezeu a spus într-o zi – Nu 

ucideți!...Mafia nu poate schimba sau modifica acest drept sacru al lui Dumnezeu. Acest 

popor sicilian, atât de mult atașat de viață, care iubește viața, care dă viață nu poate trăi în 

fiecare zi sub amenințarea unei civilizații străine, civilizația morții, ci vrea să construiască 

o civilizație a vieții! 
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În numele lui Cristos, crucificat și înviat, a acestui Cristos care e viu, care e Calea, 

Adevărul și Viața le spun responsabililor: Convertiți-vă! Convertiți-vă! Într-o zi va veni 

judecata lui Dumnezeu82!     

Doi ani mai târziu, la 23 noiembrie 1995, fiind prezent într-o vizită pastorală la Palermo, 

în inima Siciliei, Papa a reluat apelul către oamenii de bine și către mafioți, deopotrivă: 

Din acest oraș, Palermo, si din aceasta insulă nu pot să nu mă adresez  întregii și 

iubitei națiuni italiene, guvernanților și responsabililor existenți la diferite niveluri, ca și 

întregii populații, asupra chestiunii meridionale,  subliniată în ultima perioadă de timp 

poate mai mult ca niciodată, mai ales din cauza realității tragice a șomajului, în special în 

rândul tinerilor, care este într-adevăr o problemă fundamentală a întregii națiuni. Desigur, 

aceasta este pentru oamenii din sud soluția salvării lor, dar acest lucru nu elimină nevoia 

de solidaritate a întregii națiuni. Cum să nu recunoști, în plus, că oamenii din sud, în atât 

de mulți reprezentanți ai săi, au fost mult timp supuși termenilor unei culturi morale, legale, 

solidarități subminată treptat de rădăcinile plantei crimei organizate? Nu pot să nu repet, în 

acest sens, strigătul pe care l-am lansat în inima (n.n. orașului) Agrigento, în Valea 

Templelor: < Să nu ucizi! Nici un om, nici o asociație umană, nicio Mafie nu poate 

schimba, nu poate suspenda dreptul la viață, care e cea mai sfântă lege ce vine de la 

Dumnezeu83. 

Ioan Paul al II-lea a deschis astfel un drum pe care s-au angajat ferm, până astăzi, și 

succesorii săi. Spre exemplu, Benedict al XVI-lea, a luptat și el contra Mafiei.  "Nu cedati ispitelor 

Mafiei, care este o cale a mortii, incompatibila cu Evanghelia", le-a spus Benedict al XVI-lea 

miilor de tineri prezenți la întâlnirea din ziua de duminică, 3 octombrie 2010, la Palermo, cu ocazia 

unei adunări regionale a familiilor și a tineretului.   "Nu vă fie teama să vă luptați cu răul! Împreună 

veți fi ca o pădure care crește, capabilă să reînnoiască profund regiunea", a adăugat Benedict al 

XVI-lea. Actualul papă emerit a evocat și condițiile economice grele ale Siciliei, dar le-a oferit 

tinerilor ca model de urmat o serie de sfinți sicilieni, ”forța și viitorul Siciliei”84.  

Iar actualul papă, Francisc, a pronunțat la 21 iunie 2014, cu prilejul vizitei sale pastorale la 

Cassano, tot în sudul Italiei, câteva cuvinte simple, aproape banale, dar de o duritate aparte, prin 

care preciza că mafioții sunt excomunicați. În prim plan a stat organizația mafiotă din regiunea 

Calabria, ”Ndrangheta”, considerată cea mai puternică la ora actuală și despre care media italiană, 

 
82www.youtube.com, <  https://www.youtube.com/watch?v=LXif6Wwr5DU > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
83 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/november/documents/hf_jp-

ii_spe_19951123_palermo.html > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
84 www.dailymotion.com, < http://www.dailymotion.com/video/xf3c4x_papa-tinerilor-mafia-este-moarte-si_news  > 

(descărcat la 21 aprilie 2015) 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LXif6Wwr5DU
http://www.vatican.va/
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951123_palermo.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951123_palermo.html
http://www.dailymotion.com/
http://www.dailymotion.com/video/xf3c4x_papa-tinerilor-mafia-este-moarte-si_news
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și nu numai, a scris de mai multe ori că ar viza chiar organizarea unui atentat la adresa vieții 

actualului papă. Până la Francisc nici un alt papă nu folosise termenul de excomunicare: 

  Ndrangheta înseamnă adorarea răului și disprețul față de bunul comun. Acest rău este 

necesar să fie combătut. Trebuie să i se spună nu. Biserica (…)trebuie să se angajeze și mai mult 

(…). Acest lucru îl cerem tinerilor aflați în căutarea speranței. Cei care au ales în viața lor calea 

acestui rău, ca mafioți, nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, ei sunt excomunicați. Trebuie să 

rezistați Satanei și tuturor inspitelor, idolilor banului, vanității, orgoliului, puterii85. 

Mai mult, în martie 2015, cu ocazia unei scurte vizite la Napoli, deci într-o altă zonă a 

Italiei dominată de Mafie, Francisc și-a continuat tirada: ” Corupția pute, societate coruptă pute. 

Noi toți putem fi corupți și putem înclina spre delincvență. Cei care iau calea răului fură bucata de 

speranță din ei înșiși, din societate, a atâtor de mulți oameni buni, din buna reputație a orașului, 

economia lui86", a spus Suveranul Pontif. El și-a temperat remarcile prin a spune că "viața în Napoli 

nu a fost niciodată ușoară. Dar nu a fost niciodată tristă. Marea lui resursă este bucuria". 

 

6.4  ZMTC, un cadou pentru tinerii catolici de pretutindeni 

De numele lui Ioan Paul al II-lea se leagă o altă inițiativă marcantă a Bisericii Catolice. 

Este vorba despre Ziua Mondială a Tineretului Catolic (ZMTC), anunțată oficială de papa polonez 

la data de 20 decembrie 1985. Totul începuse cu an mai devreme, când în Ziua de Florii a lui 1984, 

Karol Wojtyla le-a propus tinerilor prezenți la liturghia din Piața Sf. Petru să privească mereu cu 

ochii larg deschiși către crucea lui Cristos. Și le-a prezentat la propriu o cruce, destul de impozantă, 

care a devenit în scurt timp simbolul Zilelor Mondiale ale Tineretului Catolic. Spre finele primului 

mileniu, pe 28 martie 1999, tot într-o zi de Florii, devenită iată legată ombilical de marcarea acestei 

sărbători a tineretului catolic, Ioan Paul al II-lea spunea tuturor care doreau să-l asculte: 

Cum să nu-i mulțumim lui Dumnezeu pentru Ziua Mondială a Tineretului, care a 

început în 1985, chiar în Piața Sf.Petru și că urmând Crucea Anului Sfânt am călătorit în 

jurul lumii ca într-un pelerinaj spre noul mileniu? Cum să nu-l lăudăm pe Dumnezeu pentru 

toate toate roadele bune ale acestei inițiative care a luat amploare87?  

 
85www.hotnews.ro, <  http://www.hotnews.ro/stiri-international-17526957-papa-francisc-excomunica-mafia-

calabreza-39-ndrangheta-indeamna-catolici-lupte-impotriva.html  > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
86 www.leparisien.fr, <  www.leparisien.fr/pape-vatican/italie-le-pape-en-visite-dans-un-fief-de-la-mafia-a-naples-

21-03-2015-4623917  > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
87 www.infosapientia.ro, < http://www.infosapientia.ro/News/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/560/Ziua-

Mondiala-a-Tineretului-din-1984-2011-privire-de-ansamblu-intr-un-album-de-amintiri.aspx > (descărcat la 21 

aprilie 2015) 
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De atunci încoace Zilele Mondiale ale Tineretului Catolic au fost găzduite de Buenos Aires 

(1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manilla (1995), 

Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Köln (2005, prima ediție fără Ioan Paul al II-lea), 

Sydney (2008), Madrid (2011, ultima ediție cu Benedict al XVI-lea), Rio de Janeiro (2013, prima 

ediție cu Francisc), iar în 2016 întâlnirea va avea loc la Cracovia, arhiepiscopia natală a 

întemeietorului acestei tradiții ajunsă iată la a XXX-a ediție, întrucât în anii în care nu au loc 

întâlniri mondiale, sărbătoarea continuă să se organizeze pe plan local, chiar în Duminica Floriilor.   

Pe de altă parte, tot pontificatul lui Wojtyla a dat startul unei noi evanghelizări a lumii, dar 

și introducerea în principala rugăciune mariană a lumii, Rozariul, a unei serii de noi mistere, cele 

de lumină, celebrate joia. Până la Wojtyla credinciosul apela doar la cele de bucurie (lunea și 

sâmbăta), de durere (marțea și vinerea) și de slavă (miercurea și duminica). Între octombrie 2002 

și octombrie 2003 lumea a celebrat ”Anul Rozariului”, după ce la 16 octombrie 2002 același papă 

polonez publica scrisoarea apostolică ”Rosarium Virginis Mariae”, cu ocazia celui de-al 120-lea 

aniversar al enciclicei ”Supremi apostolatus officio” al Papei Leon al XIII-lea.  

Ioan Paul al II-lea e cel care a lansat în 1992 și cel mai amplu Catehism al Bisericii Catolice 

din istoria sa, o dorință mai veche a Sinodului episcopilor reuniți cu ocazia marcării a 20 de ani de 

la încheierea Conciliului Vatican II. ”Creierul” acestui document fără egal a fost însă cardinalul 

Joseph Ratzinger, viitorul Benedict al XVI-lea, cel care din 1986 a condus comisia de redactare a 

Catehismului. Același Ratzinger a condus și comisia care a editat un Compendiu al marelui 

Catehism, lucrare ce a fost lansată însă chiar în primele luni ale pontificatului lui Benedict al XVI-

lea, în 2005.  

Aceluiași papă, Ioan Paul al II-lea, i se datorează și introducerea unei alte sărbători foarte 

apreciată azi în Biserică, cea a Divinei Milostiviri, inspirată inițial unei călugărițe mistice poloneze 

– Maria Faustina Kowalska - de către Isus, la începutul secolului XX. Acestei sărbători, marcată 

anual în prima duminică după Paști (cunoscută în istoria Bisericii și cea Albă, dar și cea a Tomii, 

fiindcă evanghelia zilei e cea referitoare la episodul intâlnirii dintre apostolul Toma și Isus, înviat, 

prezent între apostoli), Ioan Paul al II-lea i-a dedicat inițial, în 1980, o enciclică, ”Dives in 

misericordia”, apoi a consfințit sărbătoarea în 2002, o dată cu sfințirea sanctuarului ”Isus cel 

milostiv” din Cracovia. Divinitatea a dorit de altfel ca viața lui Ioan Paul al II-lea să se încheie pe 

acest pământ  la ora celebrării vesperelor sărbătorii Milostivirii Divine, în seara zilei de sâmbătă, 

2 aprilie 2005, la ora 21.37, ora Vaticanului.  
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6.5 O moarte ca o mărturie fără egal a credinței 

În fapt moartea și agonia lui Ioan Paul al II-lea, aceasta din urmă întinsă pe durata a două 

luni, au constituit o mărturie fără egal nu doar pentru istoria Bisericii cristice, ci inclusiv pentru 

istoria profană a unei lumi care preferă să nu vorbească sau să mediteze asupra lucrurilor pe care 

nu le controlează și care nici nu-i convin.    

Astfel, în februarie 2005 Ioan Paul al II-lea este internat de urgență la Spitalul ”Agostino 

Gemelli” din Roma, cel botezat în glumă de Papă drept ”Vatican III”. O nouă problemă de sănătate 

pentru un om de aproape 85 de ani, bolnav de Parkinson, operat de mai multe ori, care înfruntase 

cu 20 de ani mai devreme chiar glonțul. Presa ciulește iar ”urechile”, dar nu foarte convinsă fiindcă 

încercase să anticipeze de mai multe ori sfârșitul acestui papă care doborâse record după record. 

Polonezul se încăpățâna însă să le dea planurile peste cap. Credincioșii aveau să-l urmeze inclusiv 

în fața spitalului, dar la revenirea sa la Vatican, într-o seară de sfârșit de februarie, lasă tuturor 

impresia că sfârșitul e foarte aproape. Aveam să aflăm mai târziu că însuși Wojtyla se decisese să 

nu mai lupte. Vroia să ajungă în casa Tatălui Ceresc.  

În cele din urmă, Wojtyla rămâne fără glas pentru ultima lună a vieții sale pământești. 

Singurele cuvinte pe care le va mai rosti vor fi doar în polonă și mai multe intuite de către 

colaboratorii săi apropiați. Câți nu-și amintesc oare teribilul său efort de a rosti câteva cuvinte la 

ultima sa audiență publică din ziua de miercuri, 30 martie 2005, de la ferestrele apartamentelor 

papale, fără nici un fel de reușită însă? Eram în săptămâna de după Paști, sărbătoare pe care o 

traversase cu multă, multă dificultate. În Vinerea Mare a acelui an o altă imagine oferită de 

Eurovision avea să ne fi marcat pentru o viață întreagă. Un om cândva puternic și semeț se sprijinea 

acum, cocoșat sub povara bolii și a vârstei, într-o cruce care-i fusese în fapt singurul sprijin întreaga 

viață. Wojtyla rămăsese în capela papală, în timp ce la Collosseum cel însărcinat să conducă 

ceremoniile Vinerei Mari era nimeni altul decât Joseph Ratzinger, viitorul Papă Benedict al XVI-

lea, un colaborator apropiat al Papei Wojtyla.  

Putem spune azi că papa polonez murise déjà fără glasul său ca un tunet cu care își ghidase 

turma o viață întreagă din postura de păstor. Nu putuse da glas în acel an nici măcar tradiționalului 

mesaj Urbi et Orbi, la care ținea atât de mult. Tot ceea ce îi rămăsese era puterea de a binecuvânta. 

Pe care a folosit-o inclusiv după moartea sa. Vineri, 8 aprilie 2005, la funeraliile sale care au strâns 

la Roma peste două milioane de credincioși, cifră niciodată atinsă până atunci și nici egalată de 
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atunci încoace (nici măcar la ceremonia sfințirii sale și a lui Ioan al XXIII-lea, din 2014), un vânt 

nebun ne-a relatat istoria vieții personale a lui Wojtyla. El a răsfoit toate paginile Scripturii puse 

peste capul coșciugului său. În cele din urmă, la un semn al Duhului Sfânt, vântul a închis cartea. 

Camerele de televiziune prezente în Piața Sf. Petru au surprins în tăcere acest detaliu. Nici un 

cuvânt nu mai trebuia adăugat la viața celui care iubise cuvântul. Ar fi fost inutil. Atunci s-a auzit, 

mai tare ca niciodată, acel incredibil ”Santo subito!”. Era mai mult decât un îndemn, era mai mult 

decât o mulțumire pentru o viață exemplară. A fost și va rămâne o rugăciune! 

Același Joseph Ratzinger, cel care a prezidat ceremonia înmormântării, avea să-și încheie 

predica cu aceste vorbe memorabile:  

Putem fi siguri că acest Papă al nostru, cel atât de iubit, se află acum la fereastra 

casei Tatălui, ne privește și ne binecuvântează! Da, binecuvântează-ne Preasfinte Părinte! 

Ne încredințăm celei mereu dragi inimii tale, Maicii Domnului, mama ta, cea care te-a 

condus în fiecare zi și care te va conduce acum în Gloria eternă a fiului ei, Isus Cristos, 

Domnul nostru
88.     

Ceea ce mi se pare însă definitoriu pentru Ioan Paul al II-lea, din întregul său pontificat, 

atât de lung și binecuvântat de haruri, e sintetizat cel mai bine în primul său discurs ținut în postura 

de papă. Românii au avut acces la el cu o întârziere de 12 ani, fiindcă la data pronunțării sale, în 

seara zilei de luni, 16 octombrie 1978, întreaga Europă de Est, inclusiv România, se afla sub 

controlul regimului socialist, promovat sălbatic după 1945 de Uniunea Republicilor Socialiste 

Sovietice (URSS). Sinceritatea cu care a fost rostit îl face nu doar extrem de actual, dar a fost 

preluat ca un laitmotiv: 

 Suntem încă foarte întristați de moartea iubitului nostru Papă Ioan Paul întâiul. 

Și iată că eminenții cardinali au chemat un nou episcop al Romei. L-au chemat dintr-o țară 

îndepărtată, de departe, dar totuși atât de aproape prin comuniunea în credință și prin 

tradiția creștină. Mi-a fost teamă de primirea acestei numiri, dar am făcut-o într-un spirit 

de ascultare a Domnului nostru Isus Cristos și de încredere totală în Maica sa, Preasfânta 

Fecioară. Nu știu dacă pot să mă explic în limba voastră…în limba noastră italiană. Dacă 

greșesc, vă rog să mă corectați. Și iată, mă prezint tuturor, pentru a mărturisi credința 

noastră comună, speranța noastră, încrederea noastră în Maica lui Cristos și a Bisericii și, 

de asemenea, pentru a începe din nou să mergem pe acest drum al istoriei și al Bisericii cu 

ajutorul lui Dumnezeu și cu cel al oamenilor89. 

 
88 C. Colonna-Cesari, Benoît XVI. Les cles d’un vie, Paris, 2005, 10 
89 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1978/documents/hf_jp-

ii_spe_19781016_primo-saluto.html > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
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Câteva zile mai târziu, același Ioan Paul al II-lea lansa creștinătății întregi celebrul îndemn 

”Nu vă fie frică!”. Duminică, 22 octombrie 1978, la inaugurarea oficială a pontificatului său, Karol 

Wojtyla adăuga memorabilele cuvinte, rămase peste timp cea mai frumoasă introducere într-o 

lucrare de mântuire a omului de către Sfânta Treime: 

Iubiți frați și surori! Nu vă fie teamă să-i urați bun venit lui Cristos și să-

i acceptați puterea! Ajutați-l pe Papa și pe toți cei care doresc să-l servească pe 

Cristos și, cu puterea lui Cristos, să slujească persoanei umane și întregii omeniri! 

Nu vă fie frică! Deschideți, deschideți larg porțile lui Cristos! Puterii sale 

mântuitoare încredințați-i deschiderea granițelor statelor, a sistemelor economice 

și politice, vastele domenii ale culturii, ale civilizației, ale dezvoltării. Nu vă fie 

frică! Cristos știe "ce este în interiorul omului". Numai el ne cunoaște90! 

Convingerea cu care și-a pus întreaga ființă în slujba lui Cristos Isus viața și misiunea de 

învățător, păstor, dar și de martor al credinței creștine i-au dat mereu puterea de a spune, în orice 

împrejurare - ”Nu vă temeți!”. Și-a spus-o și lui, a spus și celor din jurul său. Fundamentul a rămas 

mereu persoana lui Cristos, cel pe care a încercat să-l imite. Ne-a mărturisit-o în fiecare zi. Chiar 

și la zece ani de la moartea lui, atunci când au apărut în limba română memoriile sale din perioada 

în care a exercitat misiunea de păstor al diecezelor de Cracovia și de Roma. Cu ocazia exercițiilor 

spirituale organizate în timpul Postului Mare al anului 1987, Karol Wojtyla își nota următoarele 

impresii, după cea de a cinsprezecea meditație a perioadei amintite (avea însă s-o facă constant 

între anii 1962 și 2003, așa cum stă mărturie volumul apărut la Editura Humanitas pe care l-am 

răsfoit cu puțin timp înaintea definitivării acestei lucrări): ”Certitudinea credinței ca încredere în 

persoană: încrederea în Tatăl. Cristos însuși este primul model care rămâne credincios 

<modelului>: certitudinea a ceea ce vine de la Tatăl (din Grădina Ghetsimani până la Cruce)”91. 

Amen! 

Karol Wojtyla a știut ca nimeni altul să folosească cuvântul. Întreaga sa ființă, grație 

pregătirii sale intelectuale deosebite, dar deopotrivă și talentului său actoricesc, i-a permis să 

exercite o influență fără egal până la el asupra maselor atunci când vorbea. Cu siguranță, dacă nu 

ar fi fost ales să devină un prinț al Bisericii, ar fi fost un lider politic sau sindical ieșit din comun. 

Puțini dintre noi îl putem vrăji pe cel din fața noastră doar cu ajutorul cuvintelor. Wojtyla a făcut-

o și a făcut-o din plin! Privind retrospectiv, putem spune că încă de la începerea oficială a 

 
90 www.vatican.va, < http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1978/documents/hf_jp-

ii_spe_19781022_inizio-pontificato.html > (descărcat la 21 aprilie 2015) 
91 Papa Ioan Paul II – Karol Wojtyla, În mâinile Domnului. Însemnări personale 1962 – 2003, București, 2015, 343 
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pontificatului său, cu acel celebru de acum ”Nu vă fie frică!”, și până la sunetele guturale din 

martie 2005 ce i-au înlocuit frazele, cuvântul a luat în posesie întreaga ființă umană a marelui 

Karol Wojtyla! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    7. Ratzinger, un papă care s-a retras din prea multă iubire 

 

Joseph Ratzinger, Benedict al XVI-lea (19.04.2005 – 28.02.2013), a preluat conducerea 

Bisericii Catolice într-o tensiune aparte, născută în special din provocarea de a-i succede lui Ioan 

Paul al II-lea și îndelungatului său pontificat, care a durat aproape 27 de ani. O lume întreagă a 

dorit după moartea primului papă polonez  să afle cât mai repede care va fi alegerea lui Dumnezeu, 

prin mâna cardinalilor electori. La 11 zile după funeraliile lui Karol cel Mare a venit și răspunsul. 

Decanul Colegiului Cardinalilor, de la acea vreme, și cel mai vechi colaborator al lui Wojtyla, 

Joseph Ratzinger, fusese cel ales.  Opt ani mai târziu, tensiunea din aprilie 2005 revenea în prim 
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plan, o dată cu anunțul lui Benedict al XVI-lea de a părăsi, în urma unei decizii personale, Scaunul 

lui Petru.  

Data de luni, 11 februarie 2013, a devenit o zi aparte în istoria Bisericii Catolice și, într-un 

fel, și în cea a lumii seculare. Pentru prima dată în istoria modernă a celei mai vechi instituții din 

istoria umanității, un papă în exercițiul funcțiunii a decis, de bunăvoie, să renunțe la exercitarea 

ministerului petrin. Cuvintele sale au căzut în acea zi de luni ca un trăznet întrucât puțini, foarte 

puțini oameni, inclusiv din anturajul lui Joseph Ratzinger, cunoșteau hotărârea acestuia pe care 

ulterior avea s-o facă publică în fața cardinalilor:  

După ce mi-am examinat în repetate rânduri conștiința în fața lui Dumnezeu, am 

ajuns la certitudinea că puterile mele, din cauza vârstei înaintate, nu mai sunt potrivite 

pentru a exercita în mod adecvat ministerul petrin. Sunt foarte conștient că acest minister, 

prin esența sa spirituală, trebuie să fie îndeplinit nu numai prin faptă și cuvânt, ci și, nu mai 

puțin, prin suferință și rugăciune. Totuși, în lumea de azi, supusă atât de multor schimbări 

și agitată de probleme de mare relevanță pentru viața credinței, pentru a conduce barca 

Sfântului Petru și a vesti Evanghelia, e necesară și puterea, atât a trupului, cât și a sufletului, 

putere care, în ultimele luni, s-a diminuat într-atât încât trebuie să-mi recunosc 

incapacitatea de a administra bine slujirea încredințată mie92.  

Etichetat deseori drept ”conservator”, ca să nu mai amintim de apelative precum 

”Cardinalul Panzer” sau ”Rottweillerul lui Dumnezeu” obținute încă din perioada îndelungată în 

care asigurase conducerea Congregației pentru Doctrina Credinței, între 1982 și 2005, Benedict al 

XVI-lea a fost cel mai vârstnic urmaș al Sfântului Petru la data alegerii sale, în aprilie 2005, când 

număra 78 de ani, exact aceeași vârstă cât avea în octombrie 1958 și Angelo Giuseppe Rocalli, 

alias Ioan al XXIII-lea (cu mențiunea că la data alegerii Roncalli nu-i împlinise încă, spre deosebire 

de Ratzinger) . Ratzinger deține și azi ”recordul” ultimelor două secole pentru vârsta înaintată la 

care a fost chemat pe scaunul papal. Și amândoi au avut contribuții majore în propunerea mesajului 

cristic lumii contemporane, cu efecte de nebănuit încă. 

Gestul renunțării lui Benedict al XVI-lea, fără precedent de la Celestin al V-lea, cel care 

renunțase la câteva luni de la alegerea sa, în 1294, la demnitatea de papă și față de care Ratzinger 

nu și-a ascuns niciodată simpatia (i-a și vizitat mormântul în iulie 2010), a stârnit nenumărate 

comentarii și scenarii, încercând să se explice ceea ce părea aproape inexplicabil și de neînțeles. 

S-a spus că Benedict al XVI-lea pierduse controlul Curiei, că secretarul de stat din acea perioadă, 

 
92 Benedict al XVI-lea, Nu m-am simțit niciodată singur. Ultimele discursuri ale Papei Benedict al XVI-lea, 

București, 2013, 7 - 9 



 

65 
 

Tarcisio Bertone, complotase împotriva Papei sau că același Bertone, depășit de importanța 

funcției deținute, nu reușise să-și îndeplinească pe deplin munca, în tandem, pe care un papă și 

principalul său colaborator, secretarul de stat, o depun de obicei pentru bunul mers al lucrurilor. 

După cum s-a mai spus și că în luarea deciziei de către Benedict al XVI-lea ar fi contat și lupta 

dură dusă de el împotriva pedofiliei, care a făcut numeroase victime de marcă în Biserica Catolică, 

dar și cunoscutele scandaluri ce s-au consumat la Vatican, între 2011 și 2012, culminând cu ceea 

ce presa a numit ”Vatileaks”, în cadrul căruia s-a descoperit că fostul majordom papal, Paolo 

Gabrielle, furase o serie de documente papale, ba chiar și lucruri personale aparținând Sfântului 

Părinte.  

Dincolo de toate aceste scenarii rămâne realitatea alegerii Papei Benedict al XVI-lea, cel 

care și-a prezentat opțiunea în mod liber, în conformitate cu Codul de Drept Canonic al Bisericii, 

revizuit și promulgat în 1983 de Ioan Paul al II-lea. Mai mult, inclusiv documentele aprobate de 

Conciliul Vatican II permiteau sau după caz impuneau deja din 1965 acest lucru93. Nici chiar după 

încetarea mandatului său papal, Ratzinger nu a permis vreodată să se vorbească altfel despre 

renunțarea sa decât în termenii unei opțiuni valide94, incontestabile.  

"Nu există nici cea mai mică îndoială - scria Ratzinger în 2014 - cu privire la validitatea 

renunțării mele la ministeriul petrin. Singura condiție de valabilitate este aceea a deplinei libertăți 

de decizie. Speculațiile cu privire la nulitatea de ridicare sunt pur și simplu absurde”95. Există de 

acum certitudinea că Ratzinger și-a anunțat cei mai apropiați colaboratori cu privire la ceea ce 

intenționa să facă cu doar câteva luni înainte96 de a-și face publică retragerea. În februarie 2013, 

după anunț, lumea și-a reamintit de afirmațiile sale incluse în cartea de interviuri, ”Lumina lumii”, 

realizată în 2010 de jurnalistul german Peter Seewald: "...în cazul în care un papă își dă seama în 

mod clar că nu mai este capabil, fizic, psihologic și spiritual, să-și îndeplinească atribuțiile funcției 

sale, atunci el are dreptul și, în anumite circumstanțe, chiar obligația, să demisioneze"97.  

 
93 Conciliul Ecumenic Vatican II, Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică – Christus Dominus, 

art. 21, Nyiregyhaza, 1990, 144  
94 www.vaticaninsider.it, < http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/benedetto-xvi-

benedict-xvi-benedicto-xvi-32340/  >  (descărcat la 22 aprilie 2015) 
95  Idem 94 
96 www.lumea.catholica.ro, < http://lumea.catholica.ro/2014/02/secretarul-a-trei-papi-relateaza-retragerea-papei-

benedict-al-xvi-lea/  >  (descărcat la 22 aprilie 2015) 
97 P. Seewald, Lumina lumii, București, 2010, 45 

http://www.vaticaninsider.it/
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/benedetto-xvi-benedict-xvi-benedicto-xvi-32340/
http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/benedetto-xvi-benedict-xvi-benedicto-xvi-32340/
http://www.lumea.catholica.ro/
http://lumea.catholica.ro/2014/02/secretarul-a-trei-papi-relateaza-retragerea-papei-benedict-al-xvi-lea/
http://lumea.catholica.ro/2014/02/secretarul-a-trei-papi-relateaza-retragerea-papei-benedict-al-xvi-lea/


 

66 
 

S-a speculat chiar că o greșeală gramaticală98 strecurată în discursul renunțării pronunțat 

în limba latină de Ratzinger la 11 februarie 2013 ar fi putut să-i invalideze decizia, dar nici acest 

argument nu a contat, întrucât ceea ce avea prioritate, libera alegere a celui în cauză, fusese deja 

constatat și îndeplinit. Spre deosebire de predecesorii săi, italianul Montini și polonezul Wojtyla, 

și ei preocupați de ideea renunțării la funcția de episcop al Romei, încă în viață fiind, neamțul a 

avut puterea de a-și asuma o decizie foarte îndrăzneață și curajoasă, în același timp. O hotărîre care 

implică nu doar o profundă sinceritate, dusă până la extrem, cu tine însuți și cu cei din jurul tău, 

dar și o adâncă cunoaștere a învățăturii Bisericii pe care a slujit-o și continuă s-o slujească de peste 

88 de ani. Paradoxal, dar așa cum se întâmplă de fiecare dată, abia cu retragerea sa în rugăciune s-

a putut constata că unul dintre prinții Bisericii din toate timpurile, considerat decenii întregi drept 

conservator prin poziția sa, a fost în stare de un gest apreciat ca fiind mai mult decât progresist. De 

fapt, această retragere a fost un gest plin de umilință, așa cum de altfel s-a caracterizat întregul său 

pontificat, de la bun început. Să ne reamintim în acest sens de autoprezentarea pe care și-a făcut-o 

în seara zilei de marți, 19 aprilie 2005, în fața celor prezenți în Piața Sf. Petru, la puțin timp după 

alegerea sa ca papă: ”Sunt un umil muncitor în via Domnului”.   

În fine, decizia lui Benedict al XVI-lea a stabilit un nou curs istoriei Bisericii, dar a 

consemnat și nașterea unei instituții noi, papalitatea emerită. Inclusiv urmașul său, Francisc, nu a 

exclus probabilitatea ca la un moment dat să existe un papă în exercițiu și doi sau trei papi emeriți. 

Acele vremuri vor fi mai mult decât interesante, creștinii putând astfel să fie martori ai unei noi 

etape din istoria Bisericii romane, în care ar putea vedea la lucru un veritabil ”Sfat al înțelepților” 

– compus din papi emeriți, care să-l ajute în munca sa pe Papa în exercițiu.   

Pe de altă parte, pontificatul lui Ratzinger a stat evident sub semnul unor transformări greu 

de bănuit la ora startului său. În primul rând, cel mai de temut prefect al Congregației pentru 

Doctrina Credinței din ultimele trei secole s-a transformat el însuși din clipa în care a devenit papă. 

A făcut deseori apel la Scriptură, poate cel mai mult dintre cei șapte papi analizați în această 

lucrare, părând, dar doar părând, a trece doctrina în plan secundar. A vorbit lumii despre probleme 

sociale și politice din perspective noi, ce au inclus desigur și învățătura catolică, dar fără a o 

 
98 www.vaticaninsider.it, < http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglio-articolo/articolo/latino-latin-latino-

40114/ >  (descărcat la 2 aprilie 2015) 
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privilegia fără sens. Le-a readus tuturor creștinilor în prim plan cele trei virtuți cardinale, prin cele 

trei enciclici pe care le-a semnat, ”Deus caritas est”, ”Spe salvi” și ”Caritas in veritate”. 

A făcut în cei opt ani cât s-a aflat la timona Bisericii aproape 30 de călătorii în afara Italiei, 

reușind în ciuda vârstei înaintate, să mențină frecvența susținută a vizitelor papale pe care o 

impusese deja predecesorul său (autor al unui record greu de egalat, 129 de țări vizitate în cei 

aproape 27 de ani de pontificat). Tot el a vorbit tuturor, în cadrul audiențelor săptămânale de 

miercuri despre cateheză, despre Părinții Bisericii, despre Sfinții și Medicii Bisericii, despre Cartea 

Psalmilor și despre rugăciune. Toate acestea ca nimeni altul, fiind de departe cel mai învățat 

cărturar99 care a urcat pe tronul Sf. Petru de la Renaștere încoace. Și-a trăit cu umilință și retragerea 

la mânăstirea de pe dealul Vaticanului, ”Mater Eclessiae”, ieșind în public doar de patru ori din 

martie 2013 încoace, de fiecare dată doar la chemarea actualului papă, Francisc. Ultima dată acest 

lucru s-a consumat la 14 februarie 2015, în Basilica Sf. Petru atunci când Papa Francisc a creat 20 

de noi cardinali. Cea mai impresionantă ieșire s-a consumat la 27 aprilie 2014, în ”Duminica celor 

patru papi”, zi în care Papa Francisc i-a declarat sfinți pe predecesorii săi, Ioan al XXIII-lea și Ioan 

Paul al II-lea, în fața a circa un million de credincioși. Tot în 2014, dar în 19 octombrie, s-a 

consumat ”Duminica celor trei papi”, în acea zi fiind beatificat Papa Paul al VI-lea. Și poate că în 

viitorul apropiat, poate chiar cu ocazia marcării a 50 de ani de la încheierea Conciliului Vatican II 

și a inaugurării Anului Sfânt al Milostivirii declarat recent de actualul suveran pontif, se va repeta 

această întâlnire, de data aceea cu ocazia declarării ca sfânt a aceluiași Giovanni Battista Montini.  

7.1 Neamțul din fruntea Bisericii și cel de-al Doilea Război Mondial 

În iunie 2004, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la debarcarea trupelor aliate în 

Normandia în cel de-al Doilea Război Mondial, eveniment care  a marcat practic apropierea 

înfrângerii trupelor lui Adolf Hitler, la Saint Etienne de Caen a avut loc o conferință internatională 

care și-a propus să celebreze acel eveniment istoric. Printre cei care au susținut alocuțiuni s-a 

numărat și cardinalul Joseph Ratzinger, pe-atunci prefect al Congregației pentru Doctrina Creștină. 

Intervenția sa a purtat titlul ”În căutarea păcii”. Profunzimea analizei lui Ratzinger nu a surprins 

pe nimeni, valoarea teologiei și filosofiei teologiei sale fiind demult recunoscută. De data asta însă 

Ratzinger le-a făcut o concurență serioasă celor pentru care analizele politice, socio-istorice și 

 
99 Adaug aici amănuntul conform căruia ”averea” lui Joseph Ratzinger în aprilie 2005, la data alegerii sale ca cel de-

al 265-lea succesor al Sfântului Petru, consta în cele peste 20.000 de cărți ale bibliotecii sale personale  - 

(http://www.lexpress.fr/actualite/societe/benoit-xvi-les-secrets-d-une-demission_1219566.html, (descărcat la 8 

ianuarie 2015) 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/benoit-xvi-les-secrets-d-une-demission_1219566.html
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chiar geopolitice nu mai au demult mistere. La această conferință au revenit mulți și în septembrie 

2009, când s-au împlinit 70 de ani de la debutul marii conflagrații de la mijlocul secolului trecut, 

dar și în această primăvară, când liderii fostelor state aliate, SUA, Anglia, Franța și URSS – în 

prezent Rusia, au marcat separat 70 de la ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. 

Am tradus ceea ce mi s-a părut extrem de important din această conferință, pe cât de densă ca idei, 

pe atât de surprinzătoare prin întreg conținutul ei:  

Ora la care a început debarcarea trupelor aliate în Franța ocupată de Wehrmachtul 

german, la 5 iunie 1944, a fost pentru oamenii din lumea întreagă, dar în egală măsură și 

pentru o mare parte a germanilor, un semn de speranță: pacea și libertatea urmau să revină 

în Europa. Ce se întâmplase? Un criminal și asociații săi reușiseră să preia puterea de stat 

în Germania. Și acest lucru a creat o situație în care, sub conducerea unui partid, dreptatea 

și nedreptatea au devenit atât de strâns legate una de alta încât la un moment dat au devenit 

aproape inseparabile, de nerecunoscut. Pentru că regimul condus de un criminal exercita, 

de asemenea, funcțiile clasice ale statului, dar veghea și asupra împlinirii lor... 

Noi înșine, germanii, aducem mulțumiri pentru că, cu ajutorul acestei intervenții, 

am redescoperit libertatea și dreptatea. Dacă a existat vreodată, în istorie, un război drept, 

atunci în acesta subzistă, în angajamentul Aliaților (n.n: din Al Doilea Război Mondial), 

întrucât, în cele din urmă, interventia lor a devenit un bine pentru țările transformate în 

teatre de război100. 

Conferința lui Ratzinger, din iunie 2004, nu s-a oprit doar asupra celor întâmplate între 

1939 și 1944. A mers mult mai departe . A trecut în revistă împărțirea Europei în cele două blocuri, 

capitalist și socialist, consumată în primii ani de după 1945, i-a analizat cu luciditatea istoricului 

și a chirurgului cauzele și efectele, dar nu și-a uitat nici un moment nici ”profesiunea de bază”, 

teologia, drept pentru care în rândurile sale există numeroase referiri la morală, la Scriptură, la 

autoritatea divină. Apoi a reamintit războaiele ce au rănit lumea după 1950, cele din Coreea și din 

Vietnam, cele dintre India și Pakistan, din Bangladesh, din Algeria, din Congo, din Sudan, din 

Somalia, din Etiopia, din Afganistan sau din Cecenia. Nu le-a uitat nici pe cele din Israel, din Irak, 

din fosta Iugoslavie, pe cele din Ruanda, dintre triburile huți și tuți. A vorbit și despre noua specie 

a războiului, născută o dată cu cel de-al treilea mileniu de creștinism, războiul terorii:  

Un alt fenomen care ne oprimă astăzi mai mult ca oricând este cel al terorii, care 

între timp, a devenit o nouă față a războiului mondial - un război fără frontiere fixe, care 

poate lovi oriunde și care nu mai recunoaște distincția dintre combatanți și civili, între 

 
100  www.zenit.org, < http://www.zenit.org/fr/articles/60e-anniversaire-du-debarquement-conference-du-cardinal-

ratzinger-en-2004 >  (descărcat la 24 aprilie 2015) 

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/fr/articles/60e-anniversaire-du-debarquement-conference-du-cardinal-ratzinger-en-2004
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vinovați și nevinovați. Este cunoscut că teroarea sau crima organizată face totul pe 

ascuns...forțele teroriste și organizațiile criminale nu fac favoruri dreptății, întrucât unul 

dintre elementele de bază ale terorii are la bază distrugerea cu orice preț, - chiar și al 

autodistrugerii, o autodistrugere care este transfigurată în martiriu și convertită în 

promisiuni101. 

Viitorul Benedict al XVI-lea a vorbit și despre întâlnirea dintre creștinism și noile grupări 

teroriste de tip islamist, despre fanaticii religioși și imaginea pe care omul ar trebui s-o aibă despre 

Dumnezeu, indiferent cărei religii sau credințe i-ar aparține. Dar și despre faptul că cele două lumi, 

Occidentul și islamismul de tip terorist, sunt în fapt două lumi polimorfe care nu trebuie să se 

privească, de la 11 septembrie 2001 încoace, ca doi adversari pentru care nu mai există decât 

drumul armelor. Nu au fost uitate nici teocrația politică, așa cum a fost ea înțeleasă din cele mai 

vechi timpuri până azi, și nici nașterea statelor laice moderne, plecând de la decizii creștine 

fundamentale, care includ un anume echilibru între dreptate și religie, trecut însă sub tăcere. 

Ratzinger identifica în aceeași conferință și o provocare deosebită ce-i revine creștinului din ziua 

de azi, una deloc ușoară:  

Sarcina noastră, a creștinilor de astăzi, este aceea de a insera noțiunea noastră 

despre Dumnezeu în lupta pentru om. Două lucruri caracterizează această noțiune despre 

Dumnezeu: Dumnezeu însuși este Logos - sens, argument, cuvânt, și iată de ce omul îi 

corespunde prin deschiderea rațiunii și prin apărarea unei științe care nu este pur și simplu 

matematica, dar care în același timp îi construiește binele și îi apără demnitatea. Credința 

în Dumnezeu-Logosul este în același timp credința în puterea creatoare a rațiunii; este 

credința într-un Dumnezeu Creator, ceea ce definește convingerea că omul este creat după 

chipul lui Dumnezeu și că în acest caz participă la demnitatea inviolabilă a lui Dumnezeu 

însuși. Ideea drepturilor omului găsește aici fundația sa cea mai profundă, chiar dacă 

dezvoltarea ulterioară și vicisitudinile sale istorice au parcurs căi diferite102.  

 

7.2 Ultimii martori direcți ai Conciliului Vatican II 

Benedict al XVI-lea se numără printre ultimii participanți la lucrările Conciliului Vatican 

II (1962 – 1965). În fapt el încheie seria papilor care au avut o legătură directă cu acest eveniment 

marcant din istoria Bisericii romane. La 50 de ani de la consumarea acestui fapt istoric ce a 

schimbat fața creștinătății latine, dar și a lumii, mai există un număr  foarte mic de persoane care 

pot da mărturie despre zilele în care șantierul transformărilor profunde era deschis și mii de 

 
101 Idem 100 
102 Idem 100 
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episcopi, preoți, călugări, călugărițe și laici lucrau cu entuziasm pentru un conciliu primit cu mult 

entuziasm de întreaga Biserică. Tocmai de aceea nu ar trebui să ne surprindă că Providența a dorit 

ca unul din ultimele discursuri ale Papei Benedict al XVI-lea, rostite la scurt timp după anunțarea 

deciziei sale de renunțare la exercitarea magisteriului petrin, să fie dedicat tocmai acestui conciliu. 

Fiindcă Joseph Ratzinger a lucrat și în calitate de colaborator al episcopilor germani ai timpului, 

și ca expert pentru Conciliul Vatican II.  

La trei zile după oficializarea renunțări sale, la 14 februarie 2013, Ratzinger le-a vorbit 

preoților din dieceza sa, cea a Romei, reuniți în Aula ”Paul al VI-lea” în Anul dedicat Credinței, 

nu doar despre esența Bisericii romane, ci și despre moștenirea acelui conciliu. A fost nu doar ”un 

remember” al unui om care s-a pus cu toată știința și puterea sa de acțiune în slujba Bisericii, ci 

mai ales o mărturie peste timp, la care ar trebui ca fiecare generație viitoare să revină pentru a 

înțelege mai profund ce au gândit și au schimbat părinții Conciliului Vatican II. Ratzinger și-a 

deschis seria confesiunilor cu un moment anecdotic. În 1959, a povestit el, devenise cel mai tânăr 

profesor al Universității din Bonn - specializat în teologie fundamentală - , și i se împlinise astfel 

visul de a preda. Printre studenți se numărau și tinerii din dieceza de Köln.  

Doi ani mai târziu episcopul acestei dieceze, cardinalul Joseph Frings, a fost invitat să țină 

la Roma o conferință, alături de alți episcopi europeni, pe tema viitorului conciliu ce fusese anunțat 

de Papa Ioan al XXIII-lea. Cardinalul Frings l-a provocat pe cel mai tânăr profesor al Universității 

din Bonn să-i propună un proiect. Ratzinger s-a conformat, iar Frings i-a adoptat propunerea cu 

entuziasm. La scurtă vreme, a rememorat Benedict al XVI-lea, cardinalul a fost chemat la Vatican, 

în audiență la papă. În aceste condiții, Frings i-ar fi destăinuit secretarului său teama ca în acea 

lucrare să nu se fi strecurat cine știe ce greșeală, iar Papa, sesizând eroarea, îl chema în consecință 

pentru a-i retrage haina de cardinal. Dar teama lui Joseph Frings a fost repede depășită. De îndată 

ce l-a văzut în fața ochilor, Ioan al XXIII-lea l-a îmbrățișat călduros și i-a spus direct: ”Eminență, 

dumneavoastră ați spus lucrurile pe care voiam să le spun și eu, dar nu mi-am găsit cuvintele”103. 

Iată pe scurt istoria ”examenului” pe care Joseph Ratzinger l-a trecut cu brio pentru a deveni oficial 

expert al Conciliului în noiembrie 1962, la doar o lună de la deschiderea acestuia. În fapt, Frings 

fusese cooptat în comisia de pregătire a Conciliului, ceea ce i-a permis lui Ratzinger să fie la curent, 

încă din primăvara aceluiași an, cu discuțiile și temele propuse pentru prima parte a Conciliului. 

Ratzinger a lucrat cu entuziasm între mai și septembrie 1962 asupra acestor teme, iar unele dintre 

 
103 Benedict al XVI-lea, Nu m-am simțit, 23 
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propunerile sale, cum au fost cele lucrate în cadrul Secretariatului pentru Unitatea Creștinilor, au 

fost remarcate inclusiv de cardinalul Augustin Bea, care le-a folosit ulterior în diverse intervenții. 

Trebuie spus că multe dintre punctele de vedere ale cardinalului Bea au fost ulterior incluse în 

decretul final al Conciliului dedicat ecumenismului și religiilor lumii104.  

O parte a memoriilor sale legate de Conciliul Vatican II au devenit publice chiar în ultimele 

zile petrecute la conducerea Bisericii, atunci când Ratzinger a decis să le împărtășească tuturor cu 

ocazia unei întâlniri cu preoții diecezei din Roma, din februarie 2013: 

…noi am mers la Conciliu nu numai cu bucurie, ci cu entuziasm. Era o aşteptare 

incredibilă. Speram ca totul să se reînnoiască, să vină cu adevărat noi Rusalii, o nouă eră a 

Bisericii, pentru că Biserica era încă destul de robustă în acel timp, practica duminicală 

încă bună, vocaţiile la preoţie şi la viaţa călugărească erau deja un pic reduse, dar încă 

suficiente. Totuşi, se simţea că Biserica nu mergea înainte, se reducea, că părea mai degrabă 

o realitate din trecut şi nu purtătoarea viitorului. Şi în acel moment, speram ca această 

relaţie să se reînnoiască, să se schimbe; ca Biserica să fie din nou forţă a zilei de mâine şi 

forţă a zilei de azi. Şi ştiam că relaţia dintre Biserică şi perioada modernă, încă de la început, 

era un pic contrastantă, începând cu eroarea Bisericii în cazul lui Galileo Galilei; se gândea 

să se corecteze acest început greşit şi să se găsească din nou unirea dintre Biserică şi forţele 

cele mai bune din lume, pentru a deschide viitorul omenirii, pentru a deschide adevăratul 

progres105. 

 

Benedict a continuat seria amintirilor, povestind o serie de amănunte care poate nu ar fi 

fost deloc cunoscute sau poate altfel interpretate, dacă nu ar fi existat lumina potrivită de actualul 

papă emerit. Astfel, cei prezenți la acea întâlnire în Aula Paul al VI-lea, dar nu numai ei, au putut 

afla cum cei mai mulți dintre participanții la Conciliul Vatican II, episcopi ori ba, nu aveau nici 

cea mai mică noțiune despre cum trebuie să se desfășoare un conciliu. Tocmai de aceea s-a născut 

dorința, materializată foarte curând, ca cei chemați la Vatican să se viziteze cât mai des după 

ședințele Conciliului sau să socializeze cât mai mult pentru o cât mai rapidă și profundă cunoaștere 

reciprocă. ”Cei mai pregătiți, declara Benedict al XVI-lea, să spunem cei cu intenții mai definite, 

erau episcopatul francez, german, belgian, olandez, așa-numita < alianță renană >. Și, în prima 

parte a Conciliului, ei erau cei care indicau drumul…”. Papa a trecut în revistă și principalele 

scopuri pe care și le-a propus de atins conciliul: reforma liturgiei, începută cu Pius al XII-lea, care 

 
104www.vaticaninsider.it, < http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiries-and-interviews/detail/articolo/concilio-

council-papa-el-papa-pope-17620/ >  (descărcat la 22 aprilie 2015)  
105 Benedict al XVI-lea, Nu m-am simțit, 23 - 24 

http://www.vaticaninsider.it/
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiries-and-interviews/detail/articolo/concilio-council-papa-el-papa-pope-17620/
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/inquiries-and-interviews/detail/articolo/concilio-council-papa-el-papa-pope-17620/
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reformase Săptămâna Sfântă, ecleziologia, revelația și ecumenismul. Episcopatul francez cu 

precădere simțea nevoia clarificării raporturilor dintre Biserică și lume. Și, ușor-ușor, lor li s-au 

alăturat și episcopatele german sau altele din diverse colțuri ale lumii.  

Conciliul Vatican II nu a uitat nici un moment, a arătat Papa, că la ora desfășurării sale 

exista o liturghie celebrată de preot și o alta, cea celebrată de laici. În fapt, exista o ruptură 

fundamentală între cele două, între liturghia de la altar și liturghia poporului, care pierduse 

frumusețea limbii latine și pur și simplu, deși se ruga, era departe de celebrarea sacramentului 

trupului și sângelui lui Cristos Isus. Vatican II a schimbat asta, a repus misterul pascal în centrul 

ființei creștine. Una dintre cele mai marcante mărturisiri de credință ale lui Ratzinger s-a născut în 

acea zi, în Aula Paul al VI-lea: ”…este un păcat că astăzi duminica s-a transformat în sfârșit de 

săptămână, în timp ce este prima zi, este începutul; lăuntric trebuie să ținem seama cont de asta: 

că este începutul, începutul creației, este începutul recreării în Biserică, întâlnire cu Creatorul și cu 

Cristos înviat.” 

Benedict al XVI-lea a rememorat și unul dintre momentele de criză cu care s-a confruntat 

Conciliul, în a doua sa parte. Era vorba despre disputa, care s-a mai manifestat în Biserică de altfel, 

între Scriptură, completă prin natura ei, prin revelația divină, și Tradiție, care ar fi trebuit trecută 

pe plan secundar, conform accepției unora dintre participanți. Iar aici Benedict a subliniat 

importanța intervenției lui Paul al VI-lea: 

Atunci, Papa a transmis Conciliului, mi se pare, 14 formule dintr-o frază care 

trebuia inserată în textul  despre Revelație și ne dădea, dădea Părinților, libertatea de a 

alege una dintre cele 14 formule, dar a spus: una trebuie să fie aleasă, pentru a face complet 

textul. Eu îmi amintesc, mai mult sau mai puțin, de formula < non omnis certitude de 

veritatibus fidei potest sumi ex Sacra Scriptura >, adică certitudinea Bisericii despre 

credință nu se naște numai dintr-o carte izolată, ci are nevoie de subiectul Biserică luminat, 

purtat de Duhul Sfânt. Numai așa Scriptura vorbește după aceea și are toată autoritatea sa.  

Această frază pe care am ales-o în Comisia doctrinală, una dintre cele 14 formule, 

este decisivă, aș spune, pentru a arăta indispensabilitatea, necesitatea Bisericii, și pentru a 

înțelege astfel ce înseamnă Tradiția, Trupul viu în care trăiește de la începuturi acest Cuvânt 

și de la care primește lumina sa, în care s-a născut. Deja faptul Canonului este un fapt 

eclezial: că aceste scrieri sunt Scriptură rezultă din iluminarea Bisericii, care a găsit în ea 

acest canon al Scripturii; a găsit, nu a creat și mereu și numai în această comuniune a 
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Bisericii vii se poate realmente și înțelege, și citi Scriptura drept cuvânt al lui Dumnezeu, 

drept Cuvânt care ne conduce în viață și în moarte106.   

În chestiunea ecumenismului, a precizat Papa, totul a plecat de la amintirea proaspătă a 

”pătimirilor” creștinilor în timpul nazismului. Iar ca finalitate trebuia regăsită responsabilitatea 

comună față de viitor, dar și libertatea religioasă. Delegații nord-americani, dar și cei din America 

latină, Africa sau Asia i-au cerut Papei Paul al VI-lea elaborarea unei declarații care să satisfacă 

pe toată lumea. Așa s-a născut ”Gaudium et spes”, la umbra căruia a crescut o alta, ”Nostra aetate”, 

care răspundea concret provocărilor modernității. Și totul, așa cum a declarat Benedict al XVI-lea, 

în principal fiindcă Papa de atunci, Paul al VI-lea, ”a avut fermitatea și hotărârea, răbdarea de a 

duce textul la a patra perioadă, pentru a găsi o maturizare și un consens destul de complet între 

Părinții Conciliului”.  

Merită menționate pe larg și referirile pe care Benedict al XVI-lea le-a făcut despre ceea 

ce el a numit ”Conciliul mass-mediei”. Fiindcă în opinia sa, ceea ce a ajuns la cunoștința celor 

mulți nu a fost Conciliul Părinților, ci cel al jurnaliștilor. Dacă primul avea loc în ceea ce Benedict 

a numit ”un Conciliu al credinței care căuta intellectus, care căuta să se înțeleagă și căuta să 

înțeleagă semnele lui Dumnezeu în acel moment”, Conciliul ziariștilor a pus accentul pe ”lupta 

politică”, o luptă de și pentru putere între diferite curente din Biserică, între diverși episcopi. Însă 

ceea ce mi se pare din nou important e învățătura pe care Benedict al XVI-lea a oferit-o în finalul 

mesajului său din 14 februarie 2013. Într-un fel consider că Providența a inclus această afirmație 

a lui Benedict în corpul de învățătură pe care Paul al VI-lea îl transmisese lumii întregi la 8 

decembrie 1965, în mesajul final al Conciliului Vatican II. Între cele două perioade trecuseră 

aproape cinci decenii, dar ce e o zi sau ce sunt o mie de ani pentru Dumnezeu? 

Și mai cred că această mărturie peste timp a lui Benedict al XVI-lea trebuie legată 

și de ceea ce Ioan al XXIII-lea le cerea ziariștilor acreditați la Vatican, la doar două zile de 

la deschiderea conciliului, în 13 octombrie 1962. Puse cap la cap informațiile ne indică că 

cel care a convocat Conciluil Vatican II nu se înșelase atunci când le ceruse expres 

jurnaliștilor să reflecteze activitatea marelui eveniment al Bisericii, iar nu bârfele din jurul 

său. Fiindcă iată ceea ce ne împărtășea Ratzinger despre același lucru, 50 de ani mai târziu: 

 Știm în ce măsură acest Conciliu al mass-mediei era accesibil tuturor. Deci, 

acesta era dominant, mai eficient și a creat atâtea calamități, atâtea probleme, realmente 

 
106 Benedict al XVI-lea, Nu m-am simțit, 31 - 32 
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atâtea mizerii: seminarii închise, mânăstiri închise, liturgie banalizată…și adevăratul 

Conciliu a avut dificultăți de a se concretiza, de a se realiza: Conciliul virtual era mai 

puternic decât Conciliul real. Însă forța reală a Conciliului era prezentă și, treptat, se 

realizează tot mai mult și devine adevărata forță care, după aceea, este și adevărata reformă, 

adevărata reînnoire a Bisericii.  

Mi se pare că, la 50 de ani după Conciliu, vedem cum acest conciliu virtual se 

strică, se pierde, și apare adevăratul Conciliu cu toată forța sa spirituală. Și este misiunea 

noastră, chiar  în acest An al Credinței, începând de la acest An al Credinței, să lucrăm 

pentru ca adevăratul Conciliu, cu forța sa, aceea a Duhului Sfânt, să se realizeze și să fie 

realmente reînnoită Biserica. Sperăm ca Domnul să ne ajute. Eu, retras cu rugăciunea mea, 

voi fi mereu cu voi și împreună să mergem înainte cu Domnul, având certitudinea: Domnul 

învinge!107  

 

Benedict al XVI-lea și-a însoțit întotdeauna cuvântul rostit cu acel gest tipic al 

profesorului-cărturar de ”a vorbi” și cu mâna. De obicei, cea dreaptă. În sutele de intervenții 

publice susținute, și nu doar din postura de papă, Ratzinger a creat pentru semenii săi 

atmosfera unui amfiteatru în aer liber în care au fost invitați toți cei care vor fi dorit să 

învețe. După modelul anticilor, vocea magistrului era singura care se făcea auzită, în ciuda 

zgomotelor de tot soiul care nu au reușit să-i sufoce învățătura. Cărțile, cursurile, predicile 

sale dau și vor continua să dea mărturie despre înțelepciunea cu adevărat ieșită din comun 

pe care acest urmaș al Sf. Petru a știut nu doar s-o prețuiască, ci și s-o transmită mai departe 

tuturor acelora care au dorit să-l asculte cu mintea și inima deschise.  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 
107Benedict al XVI-lea, Nu m-am simțit, 36 
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                8. Primul iezuit pe postul lui Petru 

 

Un papă care recunoaște public că se teme de durere! Sau care acceptă ideea că ar putea fi 

asasinat, caz în care ar prefera să nu simtă durerea fizică. Acesta este Jorge Mario Bergoglio, alias 

Francisc, desemnat papă în seara zilei de miercuri, 13 martie, 2013, al 266-lea în ordine 

cronologică. Și despre care trebuie spus din capul locului că nu poate fi încadrat în tiparele 

obișnuite. Unii îi apreciază foarte tare această latură, alții nu o gustă deloc sau prea puțin. Spre 

exemplu, Francisc declara unui ziar de cartier din Buenos Aires, intitulat ”La Curcova News”, un 

lucru banal pentru orice om, fie el și papă108: ”Viaţa este în mâinile lui Dumnezeu. Eu i-am spus 

Domnului: Tu îngrijeşte-te de mine. Dar dacă voinţa ta este ca eu să mor sau să-mi facă ceva, îţi 

cer o singură favoare: să nu-mi faci rău. Pentru că eu sunt foarte fricos faţă de durerea fizică”. 

 
108 www.ercis.ro, < http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20150340 > (descărcat la 13 martie 2015) 

http://www.ercis.ro/
http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20150340
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Același Jorge Mario Bergoglio a făcut și o predicție asupra duratei propriului său mandat: 

patru sau cinci ani. Admite însă că acest interval de timp ar putea fi chiar mai scurt, de doar doi 

sau trei ani (prima bornă a atins-o oricum!)109. 

Niciun alt papă nu a mai avansat atât de direct o evaluarea a duratei de timp a propriei 

guvernări. Nici predecesorul său, Ioan al XXIII-lea, ales la aproape 77 de ani în scaunul petrin, 

față de 76 de ani și trei luni cât număra Bergoglio la data alegerii, nici Joseph Ratzinger, desemnat 

papă la 78 de ani și trei zile. Dar Bergoglio e cu totul atipic. Nu ezită să vorbească despre o 

multitudine de lucruri, ba chiar și despre acelea care nu fac neapărat obiectului reflecției teologice 

sau bisericești.  

 

8.1 Confesiuni despre conclav 

Actualul papă, Francisc, i-a încredințat Valentinei Alazraki, o cunoscută ziaristă a postului 

mexican de televiziune Televisa (care se afla în post și la data celei dintâi vizite a lui Ioan Paul al 

II-lea în Mexic, în 1979), mărturisirea că deși nu se aștepta să fie ales, pregătindu-și chiar prima 

predică pe care urma s-o pronunțe la revenirea din conclav la Buenos Aires, locul reședinței sale 

arhiepiscopale de până atunci, ”nu-l deranjează să fie Papă”. Același Bergoglio a vorbit, de mai 

multe ori chiar, despre momente consumate în timpul conclavului care l-a propulsat în fruntea 

Bisericii Catolice: ”Este ca o senzaţie vagă. Poate este ca psihologia pariorului care se convinge 

pe sine că va pierde, aşa că nu va fi dezamăgit, iar dacă câştigă va fi fericit. Nu ştiu. Dar simt că 

Domnul m-a pus aici pentru scurt timp”110.  

În ziua votului, alături de el se afla cardinalul Hummes, prietenul său. "Îmi spunea să nu-

mi fac griji, că aşa lucrează Duhul Sfânt. Acest lucru m-a amuzat. După cel de-al doilea vot, când 

s-a ajuns la majoritatea de două treimi, au fost aplauze, întotdeauna sunt aplauze în acest punct în 

conclav, iar el m-a sărutat şi mi-a spus să nu-i uit pe cei săraci; această frază mi-a rămas în minte 

şi m-a determinat să-mi aleg numele111", îşi aminteşte Francisc, care a reluat și imediat după 

 
109 www.radiovaticana.va, 

<http://fr.radiovaticana.va/news/2015/03/13/deux_ans_de_pontificat__le_pape_se_confie_%C3%A0_la_t%C3%A9l

%C3%A9vision_mexicaine/1129249> (descărcat la 15 martie 2015) 
110 www.catholicherald.co.uk,  

<http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/13/pope-francis-on-st-peters-balcony-i-did-not-know-what-to-say/> 

(descărcat la 16 martie 2015) 
111 Idem 110 

http://www.radiovaticana.va/
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/03/13/deux_ans_de_pontificat__le_pape_se_confie_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_mexicaine/1129249
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/03/13/deux_ans_de_pontificat__le_pape_se_confie_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_mexicaine/1129249
http://www.catholicherald.co.uk/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/13/pope-francis-on-st-peters-balcony-i-did-not-know-what-to-say/
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alegerea sa motivația pentru care a ales în premieră ca nume de papă prenumele patronului Italiei. 

Tot el a rememorat și următoarele detalii legate de ziua alegerii sale:  

În timpul votului m-am rugat Rozariul, căci de obicei fac și trei rozarii în fiecare 

zi, și am simțit o mare liniște interioară, apropiată de punctul maxim de acalmie. Aceeași 

stare o am atunci când știu că totul e decis, iar pentru mine acest lucru a fost un semn că 

Dumnezeu a dorit aceasta, a fost o mare liniște interioară. Din acea zi până astăzi nu am 

pierdut acest sentiment. Este "ceva în interiorul meu", este ca un cadou. Nu știu ce s-a 

întâmplat în continuare. Cardinalii mi-au cerut să mă ridic în picioare. M-au întrebat dacă 

sunt de acord. Am spus da. Nu-mi amintesc dacă m-au pus să jur pe ceva anume. Am uitat. 

Eram foarte liniștit112. 

De fapt, la Londra agenţiile de pariuri listaseră numele său pe locul al 42-lea sau al 46-lea. 

Dar o cunoştinţă, mai mult în glumă, a pariat pe el şi a câştigat. "Pentru mine a fost un semn că aşa 

a vrut Dumnezeu", a subliniat iar Suveranul Pontif113. 

Dacă alegerea sa a fost sau nu surprinzătoare, în condițiile în care la precedentul conclav, 

cel din aprilie 2005 fusese principalul adversar al lui Joseph Ratzinger, vor decide istoricii. 

Surprinzătoare rămân însă mai mereu declarațiile sale. Întrebat ce-i place și ce nu-i place în 

legătură cu noua sa funcție, sud-americanul a fost din nou extrem de sincer în răspuns: ”Singurul 

lucru care mi-ar plăcea ar fi să ies într-o zi, fără a fi recunoscut, şi să merg la o pizza, într-o pizzeria. 

În Buenos Aires (...) mă deplasam între parohii şi cu siguranţă acest obicei s-a schimbat. A fost 

greu să mă schimb. Dar te obişnuieşti”114. 

La doi ani după alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice  există cel puțin trei sau patru cereri 

zilnice pentru interviuri solicitate de publicații cu renume și un enorm interes pentru un papă al 

cărui stil de guvernare a atras, din primul moment, simpatia generală. Pe scurt, acesta este Jorge 

Mario Bergoglio, Papa Francisc, primul cardinal care devine papă fără a fi european, cel dintâi 

sud-american, iezuit și care a ales să-și aleagă ca nume de guvernare un prenume niciodată utilizat 

până la începutul celui de-al treilea mileniu al creștinismului.  

Încă de la început, Bergoglio a impus un nou stil în comparaţie cu timidul Benedict al XVI-

lea, al cărui mesaj exigent şi stil pastoral nu plăceau foarte mult. Din contră, Francisc nu a pregetat 

din prima clipă aproape să se amestece în mulţime, să îmbrăţişeze, să binecuvânteze, să primească 

 
112Idem 110 
113 Idem 110  
114 Idem 110 
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cadouri, să vorbească, să glumească şi să se roage împreună cu oamenii de rând. Ba chiar și să 

exorcizeze în public, chiar dacă Vaticanul a insistat în primăvara lui 2013 că nu a fost vorba în 

sine despre o asemenea acțiune. 

 

8.2 Alături de un papă emerit 

Trebuie subliniat faptul că Francisc își desfășoară activitatea nu doar sub privirile 

credincioșilor de rând, ci și sub cele ale predecesorului său, Benedict al XVI-lea, cel care a părăsit 

scaunul papal la 28 februarie 2013, retrăgându-se apoi într-o fostă mănăstire de pe colina 

Vaticanului, sub titulatura de Papă emerit.  

Papa Francisc a avut de gestionat, trebuie să recunoaștem, în această situație deosebită o 

posibilă criză din istoria Bisericii, pe care a depășit-o cu brio și din care s-a născut o coabitare 

absolut inedită – între un papă în funcție și un altul emerit, pe care Francisc însuși nu s-a sfiit să-i 

găsească în familia Bisericii rolul de bunic. Tot el a declarat și că nu susţine ideea impunerii unei 

limite de vârstă pentru suveranii pontifi, dar că împărtăşeşte opinia predecesorului său, Papa 

Benedict, care s-a retras din funcţie. "L-am văzut de curând la Consistoriu (n.n.- cel din februarie 

2015). Era fericit, mulţumit. Respectat de toţi. Îl vizitez. Vorbesc des cu el la telefon. După cum 

am mai spus, este ca şi cum ai avea acasă un bunic înţelept. Poţi cere sfaturi", a afirmat Francisc 

în interviul acordat în luna martie 2015 televiziunii mexicane ”Televisa”115. 

Într-un alt interviu, acordat în iunie 2014 cotidianului catalan ”La Vanguardia” şi 

televiziunii spaniole ”Cuatro”, Papa Francisc aprecia că Joseph Ratzinger "nu a încălcat tradiţia" 

renunţând la papalitate pe 11 februarie 2011:  

Papa Benedict a făcut un gest însemnat, a deschis o poartă. Benedict nu a încălcat 

tradiţia. De fapt el a creat o instituţie a unor eventuali papi emeriţi (...). Aş face acelaşi 

lucru ca el. I-aş cere Domnului să mă lumineze când va veni momentul şi să-mi spună ce 

trebuie să fac. Şi sunt sigur că o va face!116 

Papa nu a spus care va fi decizia pe care o va lua dacă ar fi nevoit să-şi pună problema în 

cazul unei deteriorări a stării de sănătatea sau a diminuării capacităţilor fizice și intelectuale, dar 

 
115 www.catholicherald.co.uk, <http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/13/pope-francis-on-st-peters-

balcony-i-did-not-know-what-to-say/> (descărcat la 16 martie 2015) 
116 www.lavanguardia.com, <http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-

francisco.html> (descărcat la 18 martie 2015) 

 

http://www.catholicherald.co.uk/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/13/pope-francis-on-st-peters-balcony-i-did-not-know-what-to-say/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/03/13/pope-francis-on-st-peters-balcony-i-did-not-know-what-to-say/
http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html
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nu a îndepărtat posibilitatea unei demisii, exprimându-şi mulţumirea faţă de această nouă 

"instituţie" a unor "eventuali papi emeriţi". 

Pe de altă parte, papa argentinian a refuzat să se instaleze în apartamentul pontifical, optând 

să rămână la reşedinţa Santa Marta, acolo unde din dispoziția lui Ioan Paul al II-lea stau cardinalii 

strânși în conclav ori de câte ori situația impune acest lucru, în mijlocul oaspeţilor aflaţi în trecere 

şi a prelaţilor ce-și au reşedinţa acolo. El și-a motivat alegerea prin faptul că nu ar fi suportat să fie 

rupt de lume, având nevoie de contacte. A reușit astfel să-și construiască o vastă rețea de contacte 

personale. Întâlnirile și binecuvântările tradiționale, ca cele din zilele de duminică, de după 

”Angelus” ori ”Regina caeli”, se consumă însă cu papa prezent în apartamentele pontificale. 

Neobosit, Bergoglio, o persoană foarte religioasă, austeră, dar disciplinată, în spatele unei 

aparenţe joviale, își face timp pentru numeroase consultări. În dese cazuri și-a folosit telefonul 

mobil, apelând persoane laice, dar și consacrate și multiplicându-și astfel contactele. La scurt timp 

după alegerea sa a desemnat nouă cardinali de pe cinci continente (au fost inițial opt, cărora li s-a 

alăturat noul secretar de stat Pietro Parolin), care să îl consilieze în cadrul alegerii Bisericii cu 

privire la reformarea Curiei. 

Cea mai bună caracterizare la adresa lui Francisc e cea relatată de preotul iezuit Antonio 

Spadaro, directorul revistei italiene iezuite ”Civilta Cattolica”, un apropiat al lui Jorge Bergoglio 

(de semnalat că același Spadaro s-a numărat printre puținii profesioniști ai teologiei catolice care 

au pus sub semnul întrebării titulatura de Papă emerit, invocată de Benedict al XVI-lea după 

retragerea sa), care citând un prieten comun l-a numit pe fostul cardinal de Buenos Aires drept un 

”Papă Apple”. Asemenea celebrei creații tehnologice a lui Steve Jobs, Papa Francis are o interfață 

simplu de utilizat de către toți cei interesați, dar ea ascunde în fapt o complexă mașinărie 

interioară117. 

Pe care însuși Jorge Mario Bergoglio a dezvăluit-o într-unul dintre primele sale interviuri, 

cel acordat la șase luni de la alegerea sa ca papă, în septembrie 2013, aceluiași Spadaro. Întrebat 

fiind cine e Bergoglio, el a răspuns candid că e cineva "un pic naiv" și "un pic rău"118. Un paradox? 

Da și nu. După mai bine de doi ani de pontificat i s-a întocmit o ”listă” cu zece asemenea 

paradoxuri:  

 
117 www.la-croix.fr, <http://rome-vatican.blogs.la-croix.com/les-paradoxes-dun-

pape/2014/12/25/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-paradoxes-dun-pape> (descărcată la 25 

decembrie 2014) 
118 Idem 112 

http://www.la-croix.fr/
http://rome-vatican.blogs.la-croix.com/les-paradoxes-dun-pape/2014/12/25/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-paradoxes-dun-pape
http://rome-vatican.blogs.la-croix.com/les-paradoxes-dun-pape/2014/12/25/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-paradoxes-dun-pape
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1. Se prezintă concomitent și ca un păstor îndurător, care-și iubește Biserica și turma 

încredințate, dar și ca un șef extrem de dur. 

2. Afișează o față serioasă, dar poate adăuga în orice moment și un zâmbet ieșit parcă de 

nicăieri. 

3. Este spontan, dar nu pierde niciun moment controlul. 

4. Se repetă foarte des și cu toate acestea continuă să surprindă. 

5. Vorbește suficient, dar poate asculta mult mai mult decât se bănuiește. 

6. Este un iubitor de natură, dar nu și un fan al călătoriilor. 

7. Vrea să schimbe fără a rupe, după cum dă deseori dovada unei rezistențe fizice 

surprinzătoare pentru starea sa de sănătate (respiră cu un singur plămân), dar și de etate. 

8. Nu este nici destul de "conservator", nici în întregime "progresiv". 

9. Nu se pune neapărat în centrul atenției, dar nici nu refuză dacă i se oferă ocazia. 

10. Este acel tip de papă care se definește păcătos ca oricare alt creștin de rând119. 

Să mai spunem și că Bergoglio era vestit pentru faptul că nu este un fan al călătoriilor 

pastorale. Și-a schimbat însă optica, alegând să meargă în Asia, acolo unde predecesorul său nu 

ajunsese, dar și în cele două Americi. A confirmat atitudinea inițială însuși Federico Lombardi, 

purtătorul său de cuvânt, care preciza într-un recent interviu că:  

Cu siguranţă, când a început pontificatul nu era clar dacă Papa Francisc avea să 

dea un mare loc călătoriilor în slujirea sa. Mai mult, părea că avea un pic de neîncredere, 

un pic de teamă, pentru că în sine nu era un călător. Însă, după aceea, trăind slujirea sa, el 

însuşi a intensificat această dimensiune a slujirii sale pastorale percepându-i marea 

importanţă, percepând aşteptarea popoarelor din lume de a-l vedea, aşteptarea părţilor 

Bisericii de a fi încurajate. Şi cu siguranţă în aceşti primi ani de pontificat, îndeosebi în al 

doilea, Asia a avut o parte extrem de importantă şi era o parte aşteptată pentru că, efectiv, 

de mult timp un Papă nu a mers în Asia orientală120. 

 

8.3 Un studiu de caz: Francisc și chestiunea ”Charlie Hebdo” 

Una din situațiile paradoxale născute ca urmare a unei declarații ”marca Francis” s-a 

consumat la începutul anului 2015. Ea a survenit după comiterea atacurilor teroriste asupra 

 
119 Idem 112 
120 www.ercis.ro, < http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20150344> (descărcat la 19 martie 2015) 

http://www.ercis.ro/
http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20150344
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săptămânalului ”Charlie Hebdo”, urmată de cea asupra unui magazin cu produse evreiești din 

centrul Parisului.  

La nici o săptămână de la comiterea atentatelor, în timpul zborului dinspre Sri Lanka spre 

Filipine, unde urma să efectueze o vizită importantă din seria celor programate în pontificatul său 

– mai exact între 12 și 19 ianuarie 2015, Papa Francisc a apărat libertatea de exprimare şi libertatea 

religioasă, care, în opinia sa, sunt "drepturi fundamentale", apreciind că există "limite" ce trebuie 

"respectate". El şi-a argumentat poziţia, afirmând, sub forma unei glume, "că, dacă un prieten 

spune lucruri rele despre mama mea, îi pot da un pumn, este normal. Nu poţi provoca, nu poţi 

insulta credinţa altora, nu o poţi lua în derâdere". 

Și chiar a schițat un gest de lovire către unul dintre membrii suitei sale, aflat în acel 

moment, al conferinței de presă, în dreapta sa. Referindu-se la cele 12 persoane ucise în atentatul 

de la sediul din Paris al revistei satirice ”Charlie Hebdo”, în ianuarie 2015, Papa Francisc a 

condamnat crimele comise în numele religiei. "Nu poţi declanşa războaie, nu poţi omorî în numele 

religiei! (...) Este o aberaţie", a spus liderul Bisericii Catolice. "În principiu, se poate spune că o 

reacţie violentă în faţa unei ofense nu este un lucru bun. (...) În teorie, (...) Evanghelia spune: 

trebuie să întoarcem şi celălalt obraz. În teorie, putem spune că avem libertatea de a ne exprima. 

În teorie, suntem cu toţii de acord", a adăugat el.  

"Dar noi suntem fiinţe umane, este nevoie de prudenţă. Aceasta este o virtute a coexistenţei 

umane (...). Nu pot să provoc, să jignesc în continuu. Riscul este de a primi o reacţie nedreaptă", a 

mai spus Papa, care a mai ținut să precizeze și următoarele fraze: "Libertatea de exprimare trebuie 

să ţină cont de realitatea umană. Din acest motiv, trebuie să fie prudentă, educată. În teorie, suntem 

de acord, dar, în practică, să ne abţinem puţin!". 

La scurt timp reacțiile n-au întârziat să apară. Premierul britanic David Cameron s-a 

declarat ferm în dezacord cu Papa Francisc asupra dreptului de a face glume pe seama unei religii. 

În opinia sa, o societate liberă are dreptul de a face glume pe seama unei religii, în opoziție cu ceea 

ce Papa Francisc declarase mai devreme că libertatea de exprimare nu autorizează insultarea 

credinţei altora. "Cred că, într-o societate liberă, există dreptul de a face glume pe seama credinţei 

religioase a altora", a declarat David Cameron într-un interviu pentru CBS. "Sunt creştin. Dacă 

cineva spune ceva ofensator despre Isus, aş putea să consider că a făcut o insultă, dar, într-o 

societate liberă, nu am dreptul de a-mi dezlănţui răzbunarea asupra acestei persoane…treaba mea 
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nu este de a spune unei publicaţii ce poate sau ce nu poate să publice. Treaba mea este de a face în 

aşa fel încât legea să fie respectată", a conchis Cameron. 

O dată cu trecerea timpului peste aceste evenimente nimeni nu-și va mai aminti de 

condamnările rostite de diverși lideri musulmani din Franța, precum rectorul Moscheii din Paris și 

președinte al Cosiliului francez al cultului musulman, Dalil Boubakeur. Poate că musulmanii au 

reținut și cuvintele grele pe care primarul orașului olandez Rotterdam, musulmanul Ahmed 

Aboutaleb, le-a pronunțat la scurt timp după consumarea atentatelor: ”S-ar putea să existe un loc 

în lume unde puteți fi voi înșivă, unde puteți fi sinceri cu voi și unde nu trebuie să mergeți să 

omorâți jurnaliști nevinovați. Și dacă nu vă place aici pentru că niște umoriști care nu vă sunt pe 

plac scriu la un ziar, aș putea spune că puteți pleca dracului121”  sau pe cele ale președintelui 

Turciei, Recep Erdogan, care nu doar că a insistat că musulmanii nu sunt vinovați în această 

chestiune, dar a dat vina pe Occident122.  Ironia sorții a făcut ca peste câteva luni același Erdogan 

să intre într-o dispută verbală cu Francisc – pe care nu a pregetat să-l acuze că spune ”aiureli” după 

ce Papa a vorbit deschis, pe 12 aprilie 2015, despre genocidul contra armenilor produs în anii 

primei conflagrații mondiale de către Imperiul Otoman, fapt istoric pe care Turcia nu l-a 

recunoscut niciodată de la producerea sa încoace. 

Trebuie spus și că efectele acestor atentate și ale afirmațiilor ulterioare ale Papei pe această 

temă au fost tratate cu multă atenție inclusiv în România. Cel mai important post privat de 

televiziune, PRO TV, recunoscut pentru zgârcenia cu care mediatizează informațiile de natură 

religioasă, a ales de această dată prezentarea ei, sub titlul ”Vaticanul a fost nevoit să dea explicații 

pentru a apăra o declarație controversată a Papei”.  

O altă intervenție notabilă pe marginea acestui caz i-a aparținut cunoscutului filosof 

Gabriel Liiceanu. La 19 ianuarie el publica pe site-ul www.contributors.ro un material intitulat 

”Un papă care dă cu pumnul?”, care strânsese la mijlocul lunii martie 2015 mai bine de 36.500 de 

vizualizări: 

 
121 www.hotnews.ro, <http://www.hotnews.ro/stiri-international-19090521-primarul-musulman-rotterdamului-

ahmed-aboutaleb-mesaj-radical-pentru-jihadisti-faceti-bagajele-plecati-dracului-aici.htm> (descărcat la 17 martie 

2015) 
122 www.ziare.com, http://www.ziare.com/articole/masacrul+musulman (descărcat la 17 martie 2015) 

http://www.hotnews.ro/
http://www.hotnews.ro/stiri-international-19090521-primarul-musulman-rotterdamului-ahmed-aboutaleb-mesaj-radical-pentru-jihadisti-faceti-bagajele-plecati-dracului-aici.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-19090521-primarul-musulman-rotterdamului-ahmed-aboutaleb-mesaj-radical-pentru-jihadisti-faceti-bagajele-plecati-dracului-aici.htm
http://www.ziare.com/
http://www.ziare.com/
http://www.ziare.com/articole/masacrul+musulman
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 În zborul dintre Sri Lanka și Filipine, papa Francisc a dat un interviu. Mi-a reținut 

atenția următoarea propoziție: „Căci este adevărat că nu trebuie să reacționezi violent, dar 

dacă dl. Gasbarri – și papa l-a arătat cu mâna pe responsabilul cu călătoriile papale care se 

afla lângă el –, la care țin foarte mult, spune o grosolănie despre mama mea, trebuie să se 

aștepte să primească un pumn! Este normal! Este normal!”. Spunând asta, papa a schițat în 

treacăt lovitura. Afirmația celui mai înalt slujitor al Bisericii Catolice m-a contrariat. Îmi 

imaginez că aceste cuvinte n-ar fi putut nicicând să iasă din gura papei Ioan Paul al II-lea. 

Eu am învățat că nu e creștinește să dai cu pumnul...Nu ceruse oare Isus de la noi o 

răsturnare interioară de asemenea proporții încât să ajungi să-ți iubești dușmanul și să 

întorci, celui care te lovește, și celălalt obraz?... Cum să fie atunci, pentru Apostolul lui 

Isus, lovitura cu pumnul „normală”? Normal o fi fost pentru faimosul Zidane să-i dea un 

cap în gură adversarului său pe terenul de fotbal...Dar pentru papă? Cum să spună capul 

Bisericii Catolice așa ceva?123 

Preotul Cornel Cadar, purtător de cuvânt al diecezei romano-catolice de Iași, a dorit să-i 

ofere un răspuns directorului Editurii ”Humanitas”. Prelatul Cornel Cadar și-a intitulat punctul de 

vedere ”Nu terorismului, nu libertății fără responsabilitate. Răspuns domnului Gabriel Liiceanu”. 

În acest text, preotul catolic îi face un veritabil inchizitoriu filosofului, acuzându-l, printre altele, 

de forțarea termenilor utilizați de papă pentru a-și putea construi un articol cât mai incisiv, ba chiar 

de scrierea unui text ”în care scoate din context o frază și face o demonstrație lăsând să se creadă 

că papa justifică crima și violența”. Și nu uită să sublinieze – chiar dacă subliminal - că în calitatea 

sa de credincios profesionist al Bisericii Catolice, nu se poate împăca cu modul în care 

modernitatea înțelege libertatea de expresie: 

În articolului domnului Liiceanu nu este nici o referinţă la faptul că papa a 

condamnat violenţa. Nici despre luarea în derâdere a credinţei dl. Liiceanu nu spune nimic. 

A preferat tăcerea când revista Charlie Hebdo a ridiculizat în nenumărate caricaturi 

simbolurile musulmane şi creştine. Când Sfânta Treime şi naşterea lui Isus erau 

caricaturizate a considerat probabil că aceasta înseamnă libertate de expresie…Şi aşa - cum 

am mai notat şi altă dată -, sub stindardul libertăţii de exprimare, se va continua inversarea 

sistemului de valori, numirea binelui rău şi a răului bine, dărâmarea oricărei valori, mai 

 
123 www.contributors.ro, < http://www.contributors.ro/cultura/un-papa-care-da-cu-pumnul/>  (descărcat la 17 martie 

2015) 

http://www.contributors.ro/
http://www.contributors.ro/cultura/un-papa-care-da-cu-pumnul/
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ales dacă e creştină, promovându-se batjocorirea celor sfinte, îndoiala, cultura morţii, 

minimalizarea rolului familiei, murdărirea întregii noastre vieţi …124 

Alți doi intelectuali de marcă, Andrei Pleșu125, fostul coleg din Școala de la Păltiniș a lui 

Gabriel Liiceanu, și Cristian Tudor Popescu126, au avut și ei reacții consistente pe aceeași temă.  

Una peste alta, actualul Papă, Francisc, e evident unul care iese din tiparele cu care lumea 

era obișnuită până la el. Stilul său, simplu în esență, a prins neașteptat de mult și de adânc într-o 

lume care traversează de câteva decenii bune un pustiu cultural, iar mai nou, din 2008 – 2009 

încoace, și o criză economică prelungită. Până în prezent nu s-a prezentat ca un împătimit al 

cuvântului, dar cu toate acestea mesajele sale au o audiență extrem de mare. Spre exemplu, cele 

afișate constant pe contul său oficial, @pontifex,  depășiseră în aprilie 2015 cifra de 20 de milioane 

de followeri pe rețeaua de socializare Twitter.   

 

8.4 Francisc, Papa care ne-ar putea dărui cei mai mulți sfinți  

Papa Francisc are șanse mari de a juca un rol aparte în istoria poporului roman, chiar dacă 

indirect. Și asta întrucât în chiar primul său an de pontificat, 2013, a semnat decretele de 

recunoaștere a martirului pentru doi dintre cei mai îndrăgiți prelați catolici ai acestor pământuri, 

preotul Vladimir Ghika (1873 – 1954) și fostul episcop de Iași, Anton Durcovici (1888-1951). 

Iar alte șapte decrete își așteaptă cuminți rândul. 

     Vladimir Ghika, preot romano-catolic şi descendent al unei familii princiare române, a murit 

în mai 1954 în închisoarea din Jilava. A fost beatificat la București, la 31 august 2013, de către 

cardinalul Angelo Amato. La rândul său, Anton Durcovici, fost episcop romano-catolic de Iași, 

și-a găsit sfârșitul în închisoarea de la Sighetu Marmaţiei, în 1951. Acesta din urmă a fost 

beatificat la 17 mai 2014, la Iaşi, în cadrul unei sfinte liturghii solemne oficiată de cardinalul 

Angelo Amato, pe stadionul local. Și Ghika, și Durcovici au refuzat să coopereze cu regimul 

comunist, regim care începând cu anii 1948 – 1949 a decis ruperea relațiilor cu Vaticanul și 

dizolvarea Bisericii Greco-Catolice Române. Astfel, o serie de prelați, dar și laici, au intrat în 

 
124 www.ercis.ro, <http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20150190>  (descărcat la 17 martie 2015) 
125 www.evz.ro, <http://www.evz.ro/efectul-charlie-hebdo-plesu-se-impunge-cu-liiceanu-manolescu-este-plesnit-cu-

plagiatul-lui-ponta.html> (descărcat la 17 martie 2015) 
126 www.realitatea.net, <http://www.realitatea.net/reactia-lui-cristian-tudor-popescu-dupa-ce-papa-a-spus-ca-i-va-da-

un-pumn-celui-care-i-jigneste-mama_1614676.html> (descărcat la 17 martie 2015) 

http://www.ercis.ro/
http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20150190
http://www.evz.ro/
http://www.evz.ro/efectul-charlie-hebdo-plesu-se-impunge-cu-liiceanu-manolescu-este-plesnit-cu-plagiatul-lui-ponta.html
http://www.evz.ro/efectul-charlie-hebdo-plesu-se-impunge-cu-liiceanu-manolescu-este-plesnit-cu-plagiatul-lui-ponta.html
http://www.realitatea.net/
http://www.realitatea.net/reactia-lui-cristian-tudor-popescu-dupa-ce-papa-a-spus-ca-i-va-da-un-pumn-celui-care-i-jigneste-mama_1614676.html
http://www.realitatea.net/reactia-lui-cristian-tudor-popescu-dupa-ce-papa-a-spus-ca-i-va-da-un-pumn-celui-care-i-jigneste-mama_1614676.html
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vizorul securității comuniste care nu a ezitat să-i omoare în tentativa sa de a controla Biserica. 

Cei doi au intrat pe lista martirilor români ai comunismului care acced la sfințenie, listă deschisă 

în 2010 de către Papa Benedict al XVI-lea.  

Până la Francisc, primul roman ridicat la cinstea altarelor fusese călugărul capucin Ieremia 

Valahul, trăitor în secolul al XVII-lea într-o mânăstire de lângă Napoli. El a fost declarat 

”fericit”, prima treaptă a sfințeniei de către Papa Ioan Paul al II-lea, la 30 octombrie 1983.  

Succesorul acestuia, Benedict al XVI-lea a deschis seria prelaților români ”martiri ai 

comunismului”. Astfel, Szilard Ignaţiu Bogdánffy, fost episcop romano-catolic auxiliar de Satu 

Mare şi Oradea, mort în 1949 în închisoarea din Aiud, a fost cel dintâi declarat ”fericit” de pe 

această listă de către Benedict al XVI-lea, beatificarea având loc la Catedrala din Oradea la 30 

octombrie 2010, în prezența cardinalului Angelo Amato. A urmat recunoașterea meritelor 

fostului episcop latin de Satu Mare, Janos Scheffler, episcop romano-catolic de Satu Mare, mort 

în 1952 în închisoarea din Jilava. Scheffler a fost beatificat la 3 iulie 2011 în catedrala romano-

catolică din Satu Mare de către cardinalul Peter Erdo. 

La Vatican există însă și lista celor șapte episcopi greco-catolici propuși spre canonizare. Cum 

procesul analizării dovezilor aduse în sprijinul canonizării s-a încheiat încă din 2013, se lucrează 

în prezent la redactarea finală a dosarului care va fi prezentat Congregaţiei pentru Cauzele 

Sfinţilor, congregație condusă de cardinalul Angelo Amato.  

Procesul de canonizare a celor şapte episcopi greco-catolici a început în urmă cu 20 de ani, la 

scurt timp după revoluţia din 1989. Timp de zece ani, Biserica Catolică de rit bizantin din 

România a strâns din întreaga țară dovezi în sprijinul canonizării celor şapte episcopi greco-

catolici, iar în 2003 dosarul a fost înaintat la Vatican. A mai durat un deceniu pentru ca aceste 

dovezi să fie temeinic analizate și acceptate. Cei şapte episcopi greco-catolici propuşi spre 

canonizare sunt Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu – primul cardinal din istoria Bisericii locale 

– demnitate ce a i-a fost acordată de Paul al VI-lea, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, 

Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu. Cei mai mulți dintre cei șapte au murit în închisoare, din 

cauza persecuțiilor la care au fost supuși de către autoritățile comuniste în încercarea, nereușită, 

de a-i determina să renunțe la credința lor. Astfel, Vasile Aftenie a fost ucis în beciurile 
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Ministerului de Interne, în 1950, în timp ce Valeriu Frențiu, în 1952, Ioan Suciu, în 1953, și Tit 

Liviu Chinezu, în 1955, au pierit în închisoarea de la Sighet.  

Beatificarea in corpore a celor șapte de către Vatican ar consfinți dreptatea luptei dusă de către 

Biserica Catolică pe aceste meleaguri, îmbogățind totodată numărul sfinților din calendarele 

românești. Iar Francisc ar deveni astfel Papa care a dăruit României cei mai mulți sfinți din 

întreaga sa istorie creștină. Am convingerea că acest lucru se va petrece până la finele actualului 

pontificat papal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

               9. Papa și ”legiunea” vaticaniștilor 

 

Nu doar maniera în care vorbește un Papă  a avut parte în ultimele decenii de numeroase 

transformări. Jurnaliștii care urmăresc cu atenție acest colț de lume, Vaticanul - cel mai mic stat 

independent ca întindere, doar 0,44 km pătrați, și cu o populație ce depășește cu puțin cifra de 800, 

și care sunt oricând familiarizați cu problemele cotidiene, dar și cu misterele Biserici Catolice și 

ale prinților ei au primit și un nume de ”botez”. Li s-au spus vaticaniști. Numărul lor nu e mare, 
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dar crește constant. Spre exemplu, la cel mai recent conclav, cel din martie 2013, la finele căruia 

a fost ales cel de-al 266-lea succesor pe tronul Sfântului Petru, au fost acreditați peste 5.600 de 

jurnaliști, de pe cinci continente. Mai bine de jumătate dintre ei au fost vaticaniști cu vechi state 

de serviciu. 

În rândul lor există câteva nume sonore, majoritatea fiind italieni. Printre ei, Luigi Accatolli 

(cel care a scris cel puțin zece cărți despre Ioan Paul al II-lea, dintre care cele mai cunoscute sunt 

”Wojtyla. Noul Moise”, ”Spuneți-mi Karol” și ”Viața de zi cu zi în Vatican cu Ioan Paul al II-lea”, 

dar și despre Papa Francisc) și Vittorio Messori (ziaristul și scriitorul catolic cel mai tradus 

probabil în ultimele decenii, autorul celebrei lucrări ”Să trecem pragul speranței”, un dialog cu 

Papa Ioan Paul al II-lea, apărută și în limba română, la Editura ”Humanitas”, precum și un volum 

de dialog cu succesorul acestuia, Benedict al XVI-lea, ”Raport asupra credinței”, pe vremea când 

acesta era doar cardinalul Joseph Ratzinger, și acesta tradus în limba română, la Editura 

”Sapientia”) – amândoi fiind reprezentanți de seamă ai cotidianului Italian ”Corriere della Sera”. 

În ultimii ani, un alt cotidian italian, ”La Stampa” a decis să dezvolte sectorul știrilor religioase și 

a înființat un site special, care a devenit practic o platformă digitală dedicată informațiilor globale 

despre Vatican, activitatea Papei și a Sfântului Scaun, despre prezența internațională a Bisericii 

Catolice, dar și despre alte teme religioase, www.vaticaninsider.it, care implică munca a peste 20 

de jurnaliști și care poate fi consultat în limbile italiană, engleză și spaniolă. Acest spațiu a permis 

afirmarea sau consacrarea unor vaticaniști cu nume și renume cum ar fi Andrea Tornielli sau Marco 

Tosatti. Lor li se adaugă un Sandro Magister, de la ziarul italian, ”L”Espresso”, sau un Rino 

Cammilleri, de la ”Il Giornale” sau un Eugenio Scalfari, care a publicat în toamna anului 2013 un 

dialog consistent (și cu multe ecouri) cu Papa Francisc în jurnalul printre ai cărui fondatori se 

numără, ”La Repubblica”. Dar și un Fabio Zavattaro, probabil cel mai cunoscut vaticanist pe care 

îl are în prezent canalul public italian de televiziune, RAI.  

Din capul locului trebuie menționat faptul că în România nu există niciun jurnalist care se 

poate mândri efectiv cu titulatura de ziarist -”vaticanist”. Deși informațiile sau transmisiile în 

direct legate de Biserica Catolică, Vatican și Sfântul Părinte au crescut semnificativ în media 

românești după 1999, anul în care un papă, în persoana lui Ioan Paul al II-lea, a efectuat prima sa 

vizită într-o țară majoritar ortodoxă, niciun serviciu public sau privat de presă nu a considerat încă 

obligatoriu până la ora încheierii redactării acestei lucrări să-și acrediteze vreun reprezentant 

http://www.vaticaninsider.it/


 

88 
 

permanent pe lângă Sf. Scaun. Și nici nu se întrevăd semne că acest lucru se va produce prea 

curând! 

 

9.1 Scurtă istorie a relației Vatican - presă 

Istoria ne dezvăluie faptul că Sfântul Scaun nu a întreținut dintotdeauna raporturi speciale 

cu presa. Se poate spune că presa scrisă, spre deosebire de radio și chiar de cinematografie, a plecat 

cu stângul în această relație născută spre finele secolului al XIX-lea. Ca să-l cităm pe cardinalul 

Roger Etchegaray, ”Biserica și media au stat adeseori îmbufnate”, o formulă ce-mi place foarte 

tare și pe care înaltul prelat francez, fost președinte al Comitetului de Organizare a Jubileului 

Anului 2000, a utilizat-o în 4 iunie 2000, cu ocazia pelerinajului ziariștilor în Vatican. 

În altă ordine de idei, istoria va păstra mereu viu amănuntul conform căruia presa scrisă a 

fost cea dintâi care a smuls din partea unui papă un interviu. Este vorba despre o femeie (sic!), 

Caroline Remy, supranumită Severine, care în plin scandal Dreyfus în Franța a reușit să obțină 

pozitia Papei Leon al XIII-lea în această chestiune, publicată la 4 august 1892 în cotidianul ”Le 

Figaro”, și în care Suveranul Pontif condamna în mod clar antisemistismul127. Întâlnirea dintre 

Leon al XIII-lea și Severine a durat, conform documentelor epocii, mai bine de 70 de minute, 

problematica creșterii gradului de antisemism în Europa la finele secolului al XIX-lea, fiind amplu 

dezbătută. Severine nu a intrat cu ușurință la Papă, documentele epocii reținând faptul că ea a 

stabilit inițial un contact cu secretarul de stat din epocă al Vaticanului, cardinalul Mariano 

Rampolla del Tindaro, căruia i se prezenta  drept ”socialistă” și o ” fostă creștină, care-și va aminti 

mereu să-i iubească pe cei mici și să-i apere pe cei slabi”128.  

Ușor, ușor, deschiderea Vaticanului față de presă avea să le ofere jurnaliștilor, la finele 

anilor ’30, o primă, dar mică, sală de presă amplasată în Curtea Sfântului Damasc. Momentul a 

fost prilejuit de moartea Papei Pius al XI-lea. Jurnaliștii simțiseseră nevoia unei ”redacții” comune 

în care să-și conceapă știrile și chiar să facă schimb de informații. După cel de-al doilea război 

Mondial, Serviciul de presă al Vaticanului primea și el un spațiu lângă sediul redacției ziarului 

”L’Osservatore Romano”. Cel ce avea să spună un cuvânt major, adăugând modificări esențiale și 

 
127 www.aleteia.org, < http://www.aleteia.org/fr/international/interview/franca-giansoldati-la-deuxieme-femme-de-

lhistoire-a-avoir-interviewe-un-pape-5820899701817344 >   (descărcat la 25 februarie 2015) 
128 www.aleteia.org, < http://www.aleteia.org/fr/international/interview/franca-giansoldati-la-deuxieme-femme-de-

lhistoire-a-avoir-interviewe-un-pape-5820899701817344 >   (descărcat la 25 februarie 2015) 

http://www.aleteia.org/
http://www.aleteia.org/fr/international/interview/franca-giansoldati-la-deuxieme-femme-de-lhistoire-a-avoir-interviewe-un-pape-5820899701817344%20%3e
http://www.aleteia.org/fr/international/interview/franca-giansoldati-la-deuxieme-femme-de-lhistoire-a-avoir-interviewe-un-pape-5820899701817344%20%3e
http://www.aleteia.org/
http://www.aleteia.org/fr/international/interview/franca-giansoldati-la-deuxieme-femme-de-lhistoire-a-avoir-interviewe-un-pape-5820899701817344%20%3e
http://www.aleteia.org/fr/international/interview/franca-giansoldati-la-deuxieme-femme-de-lhistoire-a-avoir-interviewe-un-pape-5820899701817344%20%3e
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pe acest plan, a fost Conciliul Vatican II (1962 – 1965). Jurnaliștii aveau să treacă dincolo de 

zidurile leonine ale Vaticanului, departe de reședințele Curiei, dar beneficiind de o sală specială 

de presă inaugurată cu ocazia deschiderii conciliului. În 1961 presei i se distribuia materiale de 

sinteză asupra lucrului în comisii. În octombrie 1962, la două zile de la deschiderea Conciliului, 

Ioan al XXIII-lea convoca presă acreditată la Vatican în Capela Sixtină. Un an mai tîrziu, o dată 

cu alegerea Papei Paul al VI-lea, a apărut și Comitetul pentru presă, dar rapiditatea schimbărilor 

avea să surprindă în continuare. Jurnaliștii catolici nu-și mai doreau statutul de ”ghetou”, cel care 

le permitea de cele mai multe ori doar mediatizarea lucrurile cu caracter oficial, ci doreau cu 

prioritate să pună accent în materialele lor pe vivacitatea dezbaterilor conciliare. La rândul lor, nici 

jurnaliștii laici sau de alte confesiuni decât cea creștină nu au mai dorit, tot cam în aceeași perioadă, 

să se mărginească doar la revelarea de ”curiozități și anecdote” atunci când Vaticanul și Biserica 

Catolică țineau, iată, prima pagină a știrilor lumii. Pe de altă parte, această doleanță a intrat în 

conflict, chiar dacă nedeclarat, cu felul de a gândi al Curiei, care nu s-a simțit niciodată confortabil 

cu această apetență a jurnaliștilor și ca urmare a încercat, după cum încearcă și azi, să controleze 

permanent presa. Și implicit, și informațiile acesteia.  

Aproape concomitent cu încheierea Conciliului Vatican II s-a petrecut o nouă schimbare. 

Și ea majoră! Papa a decis că e timpul să părăsească Cetatea Vaticanului și să călătorească. Decizia 

lui Paul al VI-lea a schimbat, o dată în plus, raporturile dintre Curie, Sfântul Scaun în general, și 

media. Niciodată până atunci nu se mai văzuse un Papă în Țara Sfântă. Iar lângă papă exista acum 

și presa, deci se năștea o experiență absolut nouă!   

 15 ani după călătoria lui Paul al VI-lea în Israel (apropos, istoricii au reținut amănuntul, 

astăzi insolit și picant, conform căruia benzile de televiziune ale celor de la RAI conținând toate 

filmările de peste zi din Țara Sfântă erau transportate la Roma cu ajutorul avioanelor NATO pentru 

ca publicul italian, în primul rând, dar nu numai să poată fi la zi cu informația), Ioan Paul al II-lea 

va lansa era Suveranului Pontif ”globe-trotter”, călătorind în cei aproape 27 de ani de pontificat în 

104 țări, record ce cu greutate va putea fi atins de unul dintre succesorii săi, chiar și cu ajutorul 

unei futuriste și ultramoderne tehnologii ce pare că va sta în scurt timp la dispoziția umanității și 

care va permite deplasări ultra-rapide în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei. Dealtfel, papii ce 

l-au urmat, atât Benedict al XVI-lea, cât și Francisc, în ciuda vârstei înainte la care au acces pe 

scaunul Sfântului Petru, au înțeles că această politică de ”vizite în teritoriu” trebuie să continue, în 

ciuda tuturor eforturilor ce trebuie depășite.  
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Pe de altă parte, stilul de guvernare a fiecărui papă de după Vatican II a fost și va continua 

să stea sub luminile rampei. Presa nu va mai rata (nici nu a făcut-o de altfel!) nici un prilej major 

de a vorbi despre Vatican, pe care l-a perceput efectiv în ultima jumătate de veac a secolului trecut 

drept unul din primii trei poli mondiali de interes major în materie de știri. Fie că a fost vorba 

despre vreo vizită papală, despre un discurs sau o enciclică anume care schimbă percepția omului, 

fie despre influența pe care primul papă polonez a jucat-o în reconfigurarea geo-politică a 

mapamondului.  Ca să nu mai vorbim despre veritabilul ”Turn Babel” care se formează la Roma 

pe durata fiecărui conclav de alegere a unui nou Papă.  

Tocmai de aceea nu ar trebui să mai mire pe nimeni faptul că sala de presă a devenit o 

structură permanentă și în incinta Vaticanului sau că zeci de jurnaliști ”se înghesuie” pe ”lista 

scurtă” ce primesc acceptul Papei în avionul oficial ce transportă delegația papală în diverse colțuri 

ale lumii. Ar mai fi de conceput astăzi ca Papa să nu susțină o conferință de presă în avion, înainte 

sau măcar la finele vreunei vizite papale? Exclus! Acest lucru, de neimaginat, în urmă cu 30 de 

ani, ar fi considerat nu doar un afront la adresa presei, ci și o lipsă de protocol.  

Într-un fel, toată această modificare de paradigmă între Vatican și presă i-o datorăm, fără 

doar și poate, lui Ioan Paul al II-lea. El a decis să aducă în fruntea Biroului de Presă al Vaticanului 

un laic, pe Joaquin Navarro-Valls, inițial corespondent al televiziunii spaniole ABC la Vatican.   

Deprins cu mecanismele media, acest medic convertit la jurnalism, a reușit destul de repede 

să supună, de multe ori, ”bestia” care zace în fiecare jurnalist avid de informație, dar și să ofere 

lumii imaginea și reputația unui profesionist care știe ce, cât și mai ales cum și când să ofere 

informații. 

Conferințele sale de presă pe tema stării de sănătate a lui Ioan Paul al II-lea din ultima 

perioadă a vieții fostului suveran pontif polonez pot fi considerate modele legate de maniera în 

care trebuie și poți transmite detalii despre o chestiune de viață și de moarte, domenii în care 

oamenii sunt încă departe de a ști să tratateze asemenea subiecte extrem de delicate. ”Stilul 

Navarro” a făcut cu siguranță epocă, fiind urmat de un altul, clerical de această dată, cel al 

iezuitului Federico Lombardi, adus de Benedict al XVI-lea în 2006 și confirmat mai apoi în funcție 

și de Francisc.  

 

9.2 Efectul ”Francisc” în presă  
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Alegerea unui iezuit argentinian pe tronul Sf. Petru a fost primită cu multă bucurie. Jorge 

Mario Bergoglio a dovedit în cei peste doi ani de pontificat că știe să subjuge masa credincioșilor. 

Există însă și voci mai puțin entuziasmate. 

Cotidianul italian cu cea mai largă răspândire în Peninsulă, ”Corriere della sera”, a publicat 

chiar în preziua de Crăciun a anului 2014 un material consistent, semnat de un autor consacrat, cu 

o vastă experiență în chestiunile legate de existența și funcționarea statului Vatican, ba chiar a 

ultimilor papi în persoană, respectiv Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea.  Vittorio Messori e 

pentru orice cunoscător al domeniului un nume greu de contracarat, cu opinii ferme, dar și cu 

curajul necesar exprimării acestora în mod public. Tocmai de aceea acest text a generat un interes 

puternic, în multe țări catolice, inclusiv în Italia, acolo unde apariția sa a surprins. Messori a ales 

să vorbească sincer despre un Papă, Jorge Maria Bergolio, pe care nu se sfiește să-l considere 

extrem de imprevizibil. Am ales să prezint integral textul – intitulat ”Îndoieli asupra cotiturii Papei 

Francisc” – în anexa lucrării, nu doar fiindcă împărtășesc întru-totul opinia autorului, ci și fiindcă 

dezvoltă teme de lectură inedite pentru orice fel de cititor. Adaug și amănuntul conform căruia 

acest text nu s-a bucurat, după știința mea, de nici un fel de traducere în limba română. El nu 

include doar acuze, cum s-ar fi așteptat probabil mulți dintre noi, ci încearcă abordări care pleacă 

din experiența personală a autorului textului:   

... Oricine cunoaște cu adevărat istorie este surprins și nu-i rămâne altceva decât să constate 

meditativ - din perspectiva milenară care este cea a Bisericii Catolice – că fiecare papă, conștient 

sau nu, a jucat propriul său rol și, în cele din urmă, s-a dovedit a fi necesar. 

Tocmai pentru că îmi conștientizez alegerea de a observa, de a asculta, de a reflecta, nu-mi 

este permis să mă hazardez în a formula opinii temerare, ba chiar de-a dreptul nesăbuite. Și mă refer 

și la întrebarea care nu poate fi scoasă din context: "Cine sunt eu să judec?". Eu, cel care – asemenea 

multor altora - cu excepția unuia singur – nu beneficiaz cu adevărat de "carisma papală," ajutorul 

promis prin asistența Duhului Sfânt. Și celor care ar fi tentați să judece, să aprobe plenar și integral, 

de mai multe ori repetat - oral și în scris - activitatea Papei Francisc din partea actualului "Papă 

emerit", atât de diferiți în stil, în formare, ba chiar și programe de guvernare - o astfel de aprobare 

ne-ar spune ea ceva? 

Este teribilă responsabilitatea celui chemat azi să răspundă la întrebarea: "Cum vestești 

Evanghelia contemporanilor tăi? Cum arăți că Cristos nu este o fantezie decolorată și depășită, ci 
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chipul uman al acelui Dumnezeu creator și salvator care poate și vrea să ne ofere tuturor un sens 

vieții și morții?”. Multe răspunsuri, de cele mai multe ori contradictorii129. 

 

9.3 Adio Urbi et Orbi? Sau un alt fel de Urbi et Orbi? 

La mai bine de doi ani de la alegerea sa a devenit de acum clar faptul că Papa Francisc a 

modificat o tradiție ce venea din anii’50, cea a mesajelor ”Urbi et Orbi” (către Cetate și Lume), 

rostite de diverși papi. Pius al XII-lea a avut cel dintâi intuiția de a se adresa lumii, de Paști și de 

Crăciun, folosind principalele șapte limbi de circulație mondială plus latina. Modelul a fost preluat 

de succesorii săi, Ioan al XXIII-lea și Paul al VI-lea. Ioan Paul al II-lea a înțeles și mai bine 

importanța folosirii urărilor de pace și bine către catolicii din întreaga lume, extinzând numărul 

limbilor în care erau adresate mesajele de la șapte la 65. Benedict al XVI-lea a urmat și el aceeași 

linie. Din 13 martie 2013 lucrurile s-au schimbat. 

Fie de Paști (au trecut trei asemenea date ale sărbătorii pascale), fie de Crăciun (s-au 

consumat în acest caz doar două asemenea sărbători), Papa Francisc rostește sec o scurtă declarație 

în limba italiană, urmată de acordarea binecuvântării speciale rostite după formula sa clasică, 

latinizantă. 

Schimbarea nu a trecut neobservată și așa s-au născut și explicații ale acestei decizii papale. 

Francisc preferă limba italiană fiindcă nu este poliglot, fiindcă limba lui Dante e și ea în uz la 

Sfântul Scaun, fiindcă știe doar puțin franceza și, deși a studiat cândva și în Germania, limba lui 

Goethe a rămas încă un mister pentru el. Dar mai ales, fiindcă i-a plăcut din primul moment al 

alegerii sale să se prezinte tuturor ca episcop al Cetății Eterne, Roma, subliniind astfel, ca nimeni 

altul, importanța limbii italiene. Alții au replicat că se trece prea ușor peste faptul că limba oficială 

a Vaticanului este latina, iar limba în uz a diplomației mondiale este încă franceza.  

Cert e că primul moment în care Papa Francisc a decis să abandoneze binomul italiană-

spaniolă (și aceasta din urmă destul de puțin utilizată, cu excepția vizitei oficiale în Brazilia din 

2013 și uneori în timpul audiențelor de miercuri dimineață, de la Vatican) s-a consumat în vara lui 

2014, cu ocazia vizitei sale în Coreea de Sud. Cu prilejul întâlnirii tineretului catolic sud-coreean, 

Papa Francisc a folosit, pentru puține minute limba engleză, cerând apoi ajutorul preoților coreeni 

prezenți, cunoscători ai limbilor engleză și italiană, pentru a dialoga cu asistența. A încercat să 

 
129  www.vittoriomessori.it, < http://www.vittoriomessori.it/blog/2014/12/24/i-dubbi-sulla-svolta-di-papa-francesco/ 
>  (descărcat la 26 februarie 2015)  

http://www.vittoriomessori.it/
http://www.vittoriomessori.it/blog/2014/12/24/i-dubbi-sulla-svolta-di-papa-francesco/
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repete povestea și la începutul lui 2015, când a vizitat Filipine și Sri Lanka. De fiecare dată s-a 

scuzat pentru insuficienta cunoaștere a principalei limbii a mapamondului și a continuat să 

folosească pentru dialog italiana.  

S-au mai încercat și alte explicații, de genul ”Karol Wojtyla avea înclinații către limbi 

străine”, uitându-se de fapt, că limba sa maternă, poloneza, era una de factură slavă, deci nu o 

limbă de mare impact, în timp ce ”Joseph Ratzinger, ajutat de disciplina sa germană, și-ar fi impus 

să rostească mai bine și mai bine urările necesare cu fiecare sărbătoare în parte”. Cert e că cel 

dintâi papă care a lansat ”moda” mesajelor Urbi et Orbi, Pius al XII-lea, ca și urmașii săi Ioan al 

XXIII-lea și Paul al VI-lea, au fost italieni, dar asta nu i-a împiedicat să se adreseze, de două ori 

pe an, întregii lumi, în cel puțin șapte limbi de circulație mondială.  

Pe de altă parte, Secretariatul de Stat a impus ca în timpul audiențelor din zilele de miercuri 

pelerinii prezenți în Piața Basilicii Sf. Petru să fie salutați de preoți special aleși, care traduc 

cuvintele Papei Francisc în șapte limbi, franceză, engleză, germană, spaniolă, portugheză, arabă și 

poloneză.  Poate acesta e primul pas prin care se încearcă o compensare a modului de transmitere 

a mesajului papal și, cine știe, aceeași rețetă va fi folosită în curând și în cazul difuzării mesajelor 

de factură Urbi et Orbi. Cert e că traversăm o sărăcire lingvistică a acestui gen de mesaj, foarte 

important, în care esența sa, transmiterea ”Veștii cele bune” de către Papa, în cât mai multe limbi 

materne nu mai pare de actualitate într-o lume pasionată mai mult ca oricând de dialog! 

 

 

 

9.4 Inspirata alegere a unui An Sfânt al Milostiviri Divine 

Există printre inițiativele actualului suveran pontif una care va avea efecte pozitive pe timp 

lung.  Este vorba despre convocarea Anului Sfânt al Milostivirii Divine, exploatat pe larg de un alt 

vaticanist de renume, menționat mai sus, Luigi Accattoli. Din editorialul său – intitulat ”Surpriza 

unui Jubileu ce leagă Tradiția de Conciliu” - am selectat un fragment pertinent:  

O decizie surprinzătoare - aceea a "Jubileului Milostivirii" - care are semnificații vechi și 

noi reciproc întrepătrunse și aparent contradictorii. O intrigă care face ca Anul Sfânt anunțat…de 

către Francisc să fie un caz unic în istoria Anilor Sfinți, cu o tradiție de peste șapte secole. Va fi 

vorba despre cel de-al 29 an sfânt din serie, inițiată de către Bonifaciu al VIII-lea în 1300, care este, 

de asemenea, anul în care Dante plasează în mod ideal călătoria nepământească a Divinei Comedii 

(amintește și despre "anul jubiliar", în Cântecul XVIII din Infern).  
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Cine îl acuză pe Papa Francisc că a neglijat tradiția și pune prea mult preț pe acte de 

discontinuitate în raport cu predecesorii săi lor trebuie fie să admită că inițiativa sa e măreață fie 

doar și prin latura ei organizațională și festivă, fie să recunoască că le-a luat atât de mult până să 

recunoască în el un conservator. În același timp, va fi clar pentru toată lumea că un an de 

comemorare a Conciliului Vatican II va asigura o valorificare pe scară largă a moștenirii acestuia 

care până acum nu a tentat într-atât pe niciunul dintre predecesorii săi130. 

La 11 aprilie 2015 papa Francisc a prezentat Bula ”Misericordiae vultus”, cea prin care a 

convocat Anul Sfânt al Milostivirii Divine ( 8 decembrie 2015 – 20 noiembrie 2016). După cum 

se precizează în documentul papal Anul Sfânt al Milostivirii este prilejuit de împlinirea, pe 8 

decembrie 2015, a 50 de ani de la încheierea Conciliului Ecumenic Vatican II. În acea zi Papa 

Francisc va prezida ceremonia solemnă de deschidere a Porții Sfinte, care va rămâne deschisă până 

la încheierea Anului Sfânt extraordinar, în duminica sărbătorii ”Cristos, Regele universului” de 

anul viitor, 20 noiembrie 2016.  

O notă aparte a acestui An Sfânt extraordinar o reprezintă faptul că nu va fi celebrat doar 

la Roma, ci și în toate diecezele din lumea întreagă. Poarta Sfântă va fi deschisă de Papa Francisc 

la Bazilica ”Sfântul Petru” pe 8 decembrie 2015, iar în prima duminică de după această dată, pe 

13 decembrie 2015, în toate diecezele din lumea largă. O altă noutate constă în faptul că Papa 

acordă posibilitatea de a se deschide și Poarta Sfântă a multor sanctuare, acolo unde numeroși 

pelegrini merg să se închine. E de semnalat, de asemenea, și faptul că pe durata Postului Mare din 

cuprinsul Anul Milostivirii Divine, Papa va acorda anumitor preoți autoritatea de a ierta păcate a 

căror dezlegare este rezervată în mod tradițional exclusiv Sf. Scaun. Acești preoți, numiți 

”misionari ai Milostivirii Divine”, vor fi ulterior trimiși în toate colțurile planetei. 

  

9.5 Vivat ”L’Osservatore Romano”! 

Un ultim cuvânt și despre o ”specie” de jurnaliști cu totul aparte. Este vorba despre cei din 

redacția cotidianului ”L’Osservatore Romano”. Redacția, aflată la câțiva pași de intrarea în 

Vatican prin poarta ”Sfânta Ana”, include circa 30 de ziariști. Cel mai mulți dintre ei sunt bărbați, 

căsătoriți ori ba. Redacția include portrete ale suveranilor pontifi și crucifixuri. Altfel, pare una ca 

oricare alta. Mai există însă o diferență: la prânz toți cei prezenți se roagă împreună fie ”Angelus”, 

fie ”Regina Coeli”. Câți alți jurnaliști se mai roagă azi la serviciu?! 

 
130  www.luigiaccatolli.it, < http://www.luigiaccattoli.it/blog/articoli-del-corriere-della-sera/la-sorpresa-di-un-

giubileo-che-lega-tradizione-e-concilio/>  (descărcat la 6 aprilie 2015)  

http://www.luigiaccatolli.it/
http://www.luigiaccattoli.it/blog/articoli-del-corriere-della-sera/la-sorpresa-di-un-giubileo-che-lega-tradizione-e-concilio/
http://www.luigiaccattoli.it/blog/articoli-del-corriere-della-sera/la-sorpresa-di-un-giubileo-che-lega-tradizione-e-concilio/
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“L’Osservatore Romano” e unul dintre cele mai vechi ziare ale lumii, pe certificatul său de 

naștere stând anul 1861. E considerat ”vocea oficială” a Vaticanului. Tirajul său zilnic e de 12.000 

de exemplare, apare în fiecare zi a săptămânii cu excepția duminicii. În plus săptămânal apar și 

ediții în alte limbi decât cea italiană, în care e tipărit în mod tradițional131 (franceză – din 1949, 

engleză – din 1968, spaniolă din 1969, portugheză – din 1970, germană – din 1971, la care se 

adaugă din 1980 și o ediție lunară în polonă). Directorul ziarului este din octombrie 2007, numit 

de către Benedict al XVI-lea, Giovanni Maria Vian. Un bărbat la 50 de ani descris drept un rafinat 

intelectual italian, cu o cunoaștere enciclopedică, și botezat de Giovanni Baptista Montini cu puțin 

înainte să devină Papa Paul al VI-lea. Bunicul și tatăl său au lucrat în Vatican, ba chiar părintele 

său, Nello, fost secretar al Bibiliotecii Vaticanului, s-a numărat printre prietenii apropiați ai Papei 

Montini. Asta nu răpește nimic din meritele actualului director care a reușit, o spun colegii de 

breaslă, să readucă în prim plan ziarul, sclerozat de-a binelea înaintea sosirii sale. Vian a pus o 

femeie o fruntea redacției și a dezvoltat foarte mult panoplia de subiecte din paginile publicației. 

De la concerte rock susținute de staruri precum Bruce Springsteen la vizita în Vatican a diverse 

figuri religioase, de orice confesiune creștină sau aparținând altor religii, de la avanpremiera unui 

blockbuster pe teme biblice la vernisajul unei banale expoziții fotografice, totul poate deveni o 

știre interesantă pentru ziar.   

Vian a fost întrebat o dată de un jurnalist american dacă redacția are libertatea de a-l critica 

pe Papă. Răspunsul? Unul memorabil: ”Există oare un singur ziar sau jurnalist în lumea asta care 

să-și critice patronul?”. Apoi i-a precizat că nu-și supune articolele înainte de publicare vreunei 

”cenzuri clericale”, dar că nu va accepta ca acestea ”să saboteze vreodată eforturile, de orice tip, 

ale Vaticanului”. În opinia sa, televiziunea, celelalte ziare generaliste italiene, ba chiar și 

Internetul, nu sunt o concurență atroce. De ce? Același Vian explică: ”Fiindcă istoria lui < 

L’Osservatore Romano > e mai lungă decât a lor!”.      

 

 

 

 

 

 
131 www.theguardian.com, <  http://www.theguardian.com/world/2009/jul/20/vatican-newspaper-pope >  (descărcat 

la 30 aprilie 2015) 

http://www.theguardian.com/
http://www.theguardian.com/world/2009/jul/20/vatican-newspaper-pope
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                           10.  Concluzii 

 

Cuvintele strânse în aceste pagini nu s-au născut sub spiritul străvechiului precept latin ”De 

mortuis nil nisi bene”. După cum nici sub cel al pornirii lăuntrice românești de a decoji ceapa, 

foaie cu foaie, în căutarea unui anume subiect sau al unui anume ”călcâi al lui Ahile”. Mai degrabă 

ajuns în acest punct se cuvine să le mulțumesc tuturor celor șapte papi, Pacelli, Roncalli, Montini, 

Luciani, Wojtyla, Ratzinger și Bergoglio, subiecții lucrării mele, pentru faptul de a se fi lăsat, o 

dată în plus, ”disecați”. Cu o mențiune suplimentară pentru trei dintre ei, Roncalli, Montini și 

Wojtyla, la ajutorul spiritual al cărora am apelat de mai multe ori pe durata redactării lucrării.  
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Asemenea lui Dante, iertată-mi fie îndrăzneala comparației, mi-am ales și un ghid pentru 

această întreprindere. Pe parcurs am descoperit că în fapt au fost tot trei: Joseph Ratzinger, 

suveranul meu pontif preferat, Sfântul Augustin, patronul meu, și Tereza Benedicta a Crucii, 

patroana sălii de clasă a facultății în care am încercat între 2013 și  2015 să asimilez cunoștințe noi 

din  teologia catolică. Per total, cuvintele rămân sărace pentru a exprima bogăția celor primite.   

”Anatomia unui discurs” a încercat să răspundă în primul rând unei întrebări, veche 

aproape de când lumea. Mai este posibil azi să încerci să crezi în cineva a cărui singură ”armă” 

este cuvântul? Istoria ne spune că da. Credința dă și ea mărturie în acest sens. Chiar dacă, mai ales 

în ultimele decenii, pare că mulți nu-i mai înțeleg nici rolul, nici sensul. Ce rămâne așadar? Cu 

siguranță, miile de bărbați și femei care dau în continuare credit cuvântului. Oameni simpli sau 

foarte cunoscuți care nu ezită să creadă în puterea cuvintelor. Printre ei se numără și 266 de bărbați, 

cel puțin până astăzi, care dau aceeași mărturie de mii de ani. Cei 266 de papi care au utilizat 

cuvântul după modelul învățătorului lor comun, Cristos Isus, au găsit de cele mai multe ori puterea 

de a spune lucrurilor pe nume. Și de a-i invita și pe cei din jur să le urmeze exemplul. 

Dintre ei, cei șapte aleși mi s-au părut de departe lăudabili pentru modul în care au răspuns 

provocărilor din jurul lor. Și când spun provocări mă gândesc la cele mai oribile acțiuni de 

exterminare în masă ale unor populații de oameni, toate consummate pe parcursul secolului trecut: 

Genocidul armean, în anii Primului Război Mondial, soldat cu 1,5 milioane de victime, recent 

beatificate în masă de către Biserica Armeană, Holocaustul – ce a dus la dispariția a cel puțin 6 

milioane de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, și Gulagul instaurat de regimul 

sovietic – în acest caz se vorbește de moartea a peste 100 de milioane de oameni, toate survenite 

în anii în care fostul bloc socialist s-a aflat la putere în centrul și estul Europei.Acestora li se adaugă 

cele mai sângeroase două conflagrații militare din istoria lumii, Primul (1914 – 1918) și cel de-Al 

Doilea Război Mondial (1939 – 1945), care au provocat moartea a cel puțin 100 de milioane de 

oameni, militari și civili deopotrivă.  

Mizeriile și nebunia oamenilor nu s-au oprit însă în august 1945, la finele celui de-Al 

Doilea Război Mondial. De 70 de ani, există periodic cel puțin un nou focar demn de luat în seamă 

în cel mai divers colț al planetei, fie că acesta s-a numit India, Pakistan, Vietnam, Coreea, Algeria, 

Afganistan, Insulele Falkland, Somalia, Irak, Libia, Egipt, Siria etc.  
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Mai trebuie spus că nu mi-am am propus o analiză pe text, ci doar să urmăresc câteva teme 

mari pe care papii le au mereu în minte, și nu de ieri. Și am ales să-i las pe ei, fiecare în felul său, 

desigur, să vorbească despre viață și moarte, despre război și dreptate, despre mântuire și adevăr. 

Pe de altă parte, acești șapte bărbați au mai înțeles foarte bine un lucru: că trebuie să 

promoveze credința, așa cum făcuseră dealtfel și predecesorii lor, dar într-o manieră nouă. Au ieșit 

din ei înșiși, papă după papă, oameni aflați la vârste avansate, de aproape 60 de ani, sau chiar foarte 

înaintate, de peste 75 de ani, reinventându-se exact atunci când cei mai mulți dintre noi nu-și mai 

doresc altceva decât odihnă și retragerea dintr-o lume nebună. Și-au asumat, fiecare dintre ei, 

unicitatea unei provocări despre care știau, încă din prima clipă, că include trecerea unei ștachete 

pe care cel de dinaintea sa o ridicase foarte mult. Sigur că toate transformările pe care le-au 

cunoscut nu ar fi fost posibile fără credință, a lor și a celor din jurul lor, dar pentru cei care nu cred 

acest argument nu e demn de luat în calcul. Fiindcă, cei ce vorbesc despre atrofierea simțului 

creștin al eshatologiei, au în mare măsură dreptate. Mai este azi invocată ultima zi a istoriei umane, 

o mai așteaptă cineva? Ne mai rugăm pentru venirea Zilei Domnului? Mai degrabă nu! Mult 

invocata secularizare i-a determinat pe mulți să gândească în termeni dialectici, de genul 

”Dumnezeu stă în cerurile sale, noi, în casele noastre, pe pământ !”. Or, ceea ce rămâne, ceea ce a 

fost vizibil de fiecare dată pentru toți ceilalți, a fost cuvântul! Un cuvânt care e rostit de către cei 

care le cunosc și care-și pot asuma rostirea lor.  

Să invocăm, spre exemplu, tăria câtorva cuvinte rămase până azi în memoria colectivă din 

cauza dramatismului ce a stat în spatele lor. ”Paris brisé! Paris martyrisé! Mais Paris libéré!” – 

vorbe rostite de Charles de Gaulle, viitor șef de stat francez, în septembrie 1944 după eliberarea 

Parisului din mâinile armatei germane. Sau ”Ich bin ein Berliner” – J.F. Kennedy, în iunie 1963, 

cu ocazia prezenței fostului președinte american în Berlin, după ce mult timp capitala Germaniei 

fusese supusă blocadei sovietice. Sau ”I have a dream”, titlul atât de penetrantului discurs public 

rostit în august 1963, la Washington, de Martin Luther King pentru încetarea discriminării 

cetățenilor de culoare și acordarea de drepturi politice acestora. 

Cine va putea uita întrebarea retorică a lui Stalin atunci când i s-a atras atenția că 

pretențiilor sale i s-ar putea opune însuși Papa. ”Dar câte divizii are Papa?”, ar fi sunat iritarea 

fostului ”țar” de la Kremlin. S-a spus și că peste ani, în 1953, la aflarea veștii morții lui Stalin, 

Papa Pius al XII-lea ar fi murmurat doar atât: ”Acum va afla câte divizii are Papa!”. Peste alte 

câteva decenii, tot un lider de la Kremlin, Mihail Gorbaciov, va pronunța și el o serie de cuvinte 
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memorabile, de data asta la adresa Papei Ioan Paul al II-lea: ” Fără acest papă nu se poate înțelege 

ce s-a întâmplat în Europa la sfârșitul anilor optzeci”. Dacă cuvintele rostite de diverși lideri politici 

sau religioși au zguduit inimile semenilor, cu atât mai mult s-a dovedit că oamenii au păstrat și 

cuvintele papilor, ce au adus cu ele efecte surprinzătoare pe timp mediu și lung.    

Despre mulți dintre acești șapte papi s-a vorbit ca despre niște vedete ale rockului mondial. 

Sau ca despre niște globe-trotteri fără egal. Pur și simplu, începând cu Karol Wojtyla mai ales, 

Papa a părăsit sfera spirituală în care omenirea se obișnuise să-l plaseze ca într-o colivie și a devenit 

egalul celor mai iubite VIP-uri ale umanității, indiferent de mediul de proveniență, cinematografie, 

televiziune, sport de înaltă performanță, clasa politică.  După Conciliul Vatican II, dar mai ales în 

ultimele trei decenii, Papa a devenit un simbol atât de puternic încât îndrăznesc să afirm că gradul 

de popularitate pe care acesta l-a atins în prezent e practic fără egal în istoria Papalității și a 

Bisericii creștine, deopotrivă. 

Spre exemplificare, notorietatea Papei Wojtyla a adus cu sine, printre altele, vânzarea în 

ultimii ani ai secolului trecut a peste 200.000 de exemplare din CD-ul său înregistrat în care se 

ruga Rozariul, rostea omilii și cânta în limba latină rugăciunea ”Tatăl nostru/Pater noster”. Fără 

precedent, dar, desigur, nu se poate face o comparație cu cifra vânzărilor unui Michael Jackson, 

spre exemplu. Căci nu despre stiluri muzicale e vorba, ci despre adevăruri. Iar un adevăr nu e, în 

multe cazuri, deloc atrăgător prin el însuși. Același Wojtyla a inaugurat seria papilor care s-au 

adresat mulțimii adunate în Piața Sf. Petru pentru a primi binecuvântarea apostolică a noului papă, 

însoțită de indulgența plenară. Polonezul a dorit însă adauge și câteva cuvinte celor care așteptau 

de câteva zile în piață. Tot el a deschis și seria deplasărilor Papei cu ajutorul unui papamobil, care 

înainte de a fi fost deservit de o mașină marca Mercedes se baza pe un Peugeot. Și tot el a avut și 

inițiativa organizării unei Zile Mondiale a Păcii, în 1986, chemând la Assisi să înalțe rugăciuni 

deopotrivă creștini de toate confesiunile, musulmani, evrei, budiști etc. Gestul lui avea să fie 

repetat în 2011, tot la Assisi, de Benedict al XVI-lea.  

Ce s-ar mai putea spune despre moartea aceluiași Ioan Paul al II-lea, precedată de o lungă 

agonie întinsă pe durata a circa două luni (februarie – aprilie 2005), care a jucat – până și ea – un 

rol catehetic cu totul ieșit din comun!? Chiar dacă prezența celor două milioane de credincioși din 

întreaga lume la funeraliile lui Ioan Paul al II-lea nu va fi egalată prea curând în statistici, sunt 

sigur că plecarea dintre noi a oricărui Papă nu va mai fi niciodată la fel după 8 aprilie 2005 încoace. 

Deja lucrurile s-au schimbat în moda prezentării noului șef al Bisericii Catolice, iar Ratzinger și 
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Bergoglio pot da oricând mărturie despre asta. Papa Francisc, spre exemplu, a surprins asistența 

din Piața Sf. Petru atunci când în seara alegerii sale, la 13 martie 2013, le-a cerut tuturor să se 

roage pentru el și să-l binecuvânteze, mai înainte ca el să facă același lucru pentru mulțimea 

prezentă, deopotrivă în carne și oase, dar și în fața micilor ecrane.  

La rândul său, Papa Benedict a al XVI-lea a primit 4,6 milioane de euro din vânzările 

obținute pe lucrarea sa în trei volume ”Isus din Nazaret” (per total se vehiculează peste 5 milioane 

de euro obținuți din drepturile de autor de acest suveran pontif german pe toată durata 

pontificatului său). Banii au fost transferați în conturile fundației ce-i poartă numele, condusă de 

cardinalul italian Camillo Ruini, și care din 2011 acordă anual premiile Ratzinger celor mai 

apreciați teologi în viață, premii considerate deja drept echivalentul ”Nobelului” în teologie. 

Fiecare laureat, sunt maxim trei anual, primește o diploma și 50.000 de euro. Cei premiați au fost 

până acum deopotrivă preoți, călugări, laici, în majoritate bărbați, dar și o femeie, Anne-Marie 

Pelletier, în 2014. Un an mai devreme, în 2013, printre laureați s-a numărat chiar și un pastor 

anglican, Richard Burridge.  

Rând pe rând fiecare dintre cei șapte papi ne-au învățat lucruri de neuitat. Foarte înalt, cu 

o figură ascetică, cu gesturi teatrale şi voce de actor de tragedie, foarte carismatic, Eugenio Pacelli 

a fost primul suveran pontif care a electrizat mase enorme de oameni. Autoritar până la autocraţie 

(moştenindu-şi în această privinţă predecesorul, Pius al XI-lea, dar și inspirat de rigoarea 

nemțească în care a respirat în deceniul premergător alegerii sale ca papă), Pacelli şi-a trăit uriaşa 

putere în singurătate. Cele mai multe imagini sau înregistrări video ce au ajuns până la noi ni-l 

arată plimbându-se singur ori meditând în compania canarului său, Gretel, pe care îl ţinea pe 

arătătorul drept. Angelo Roncalli s-a impus tuturor prin simplitatea sa, prin dorința de a-i sluji pe 

toți. Mulți dintre cei ce și-l amintesc îl compară pe actualul papă, Francisc, cu Ioan al XXIII-lea, 

stilul, ba chiar și fizicul lor având multe în comun (chiar dacă Francisc e mai înalt). Pe Roncalli 

cel mai bine l-a caracterizat un alt papă, Wojtyla, în anul 2000, cu ocazia slujbei de beatificare a 

acestuia: ”A lăsat în amintirea tuturor imaginea a două brațe deschise!”. Bătrînul care a întinerit 

Biserica a fost primul dintre papi aleși drept ”Omul Anului” de către revista ”Time” – în 1962, 

urmat fiind de Ioan Paul al II-lea, în 1994 și Francisc, în 2013.  

La rândul său, Giovanni Batistta Montini a fost perceput ca un papă foarte senin, plin de 

umanitate, un ”Hamlet” pasionat de cultură și a cărui știință i-a confirmat repede supranumele de 

papă intelectual (Benedict al XVI-lea i-a fost un demn urmaș pe această linie). Un asemenea papă 
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a fost capabil să ducă la bun sfârșit misiunea de a schimba percepția Bisericii asupra lumii, dar și 

a lumii asupra Bisericii, provocându-i pe creștini să privească iar spre originile comune, cele din 

primul mileniu.  

Sf. Ioan Paul al II-lea ne-a învățat lecția profundă a suferinței și a morții cu demnitate. Dar 

o dată cu el a venit - și încă din primul ceas al alegerii sale ca papă – marea provocare ca episcopul 

Romei să nu mai fie italian după mai bine de 455 de ani de când nu se mai întâmplase acest lucru, 

mai exact din 1522, de la desemnarea olandezului Adrian al VI-lea ca succesor al Sf. Petru. 

Providența a schimbat practic regulile jocului în materie de papi din 1978 încoace. Mai întâi, nu 

doar că nu a mai fost ales, de aproape patru decenii, un papă italian, dar mai mult, în 2013 s-a ajuns 

până acolo încât după foarte mult timp, mai exact de 1272 de ani, de la Grigorie al III-lea încoace, 

sirian la origine, Papa să nu mai fie dat de bătrâna Europă. La toate acestea merită adăugat că nici 

unul dintre ultimii trei papi desemnați, Wojtyla, Ratzinger și Bergoglio, nu a acces la scaunul petrin 

fără să fi avut cel puțin două participări la un conclav (Joseph Ratzinger a avut chiar trei). O 

asemenea situație a fost de neconceput în alegerea lui Pacelli, Roncalii, Montini și Luciani, 

”câștigători” de la prima lor participare în conclav, cum de altfel s-a întâmplat cu cea mai mare 

parte a celor aleși în slujirea petrină.  

După Wojtyla, Joseph Ratzinger ne-a învățat sensul dulce-parfumat al celui care nu se 

agață de putere și de tronul ei, preferând constant postura slujitorului umil care, aflat mai mereu în 

ultimul rând, nu-l pierde însă nici un moment din priviri pe cel care-i conduce pașii. Papa Benedict 

a purtat pentru noi cu bucurie nu doar greutatea convingerilor unui papă, dar și roadele minunate 

pe care i le-a oferit patronului teologiei, Sf. Iosif, tatăl purtător de grijă al lui Cristos și deopotrivă 

al fraților acestuia, cel care a înțeles totul înainte de a adormi întru cele veșnice.  

Nu în cele din urmă Albino Luciani și Jorge Bergoglio completează această listă a papilor 

altfel și totuși la fel ca ceilalți, dar care au ales să răspundă provocărilor lumii fără a face parte din 

lume. În fond, ce alte variante ar exista? Ce ne-a propus până astăzi istoria, oamenii ce ne-au 

precedat? Printre altele, o morală născută din observarea legilor naturii, care a avut rolul ei educativ 

pentru o vreme, dar care nu putea hrăni adevăratele așteptări pentru generații întregi. Marc Aureliu, 

un împărat roman de la finele celui de-al doilea secol de după Cristos, căruia nici  morala și nici 

cartea nu i-au fost deloc străine (nu a îndrăgit însă creștinismul, ordonând o serie de persecuții 

contra sa), le propunea semenilor săi să nu lase înghițiți de ”voia întâmplării”, ci să se implice 
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acolo unde simt că trebuie să facă acest lucru sau unde le este permis, fiindcă ”un succes cât de 

mic înseamnă ceva”132: 

Optsprezece secole mai târziu, un alt iubitor de înțelepciune, de data asta român, Emil 

Cioran, dădea credit scepticismului, vorbind despre moarte ca despre ”singurul lucru sigur în 

această lume”. Iar atunci când gândea viața și cântărea lumea din jurul său făcea totul în termenii 

limbajului îndoielii, în care ”munca e un blestem”, din care omul a făcut ”o voluptate”133.  

Mentalul colectiv nu așteaptă însă de la un Papă același discurs, de tip stoic sau sceptic, 

pesimist sau descurajant. În fond, un Papă e ultima redută a umanității. Cu această credință, 

mărturisită sau nu, fiecare om ce a trăit pe pământ a ascultat cuvântul venit dinspre Roma, l-a 

analizat sau bombănit, dar nu l-a ignorat niciodată. Fiindcă are convingerea fermă că cuvântul unui 

Papă vine nu doar din partea unui om banal, ci de mult de mai sus! 

”Anatomia unui discurs” și-a propus să celebreze cuvântul. Nici un om nu știe de unde vine 

cuvântul. Pur și simplu, la un moment dat, începem să vorbim. Desigur, sinapsele pot aduce unele 

explicații în articularea cuvintelor, dar nimeni nu a fost martor la ”momentul zero”, la momentul 

nașterii cuvântului. Cuvântul e unul dintre atuurile ființei umane. Folosim cuvintele fără a ne gândi 

deloc de unde vine acest dar. Și, mai ales, cum îl prețuim. De câte ori nu tresărim și azi surprinși 

de vreun dialog al surdo-muților, în care gestul sacadat, ba chiar de-a dreptul enervant al mîinilor, 

ni se pare mereu la fel de amenințător, deși el nu ne vizează!? 

Noi, cei care posedăm cuvântul, care-l purtăm mereu cu noi ar trebui așadar să nu uităm să 

ținem cont de el. Dar oare îl mai ascultăm cu atenție? Mai impresionează el mulțimi întregi, ca pe 

vremea în care se rosteau pentru întâia oară ”Fericirile” pe acest pământ? 

În fapt, ce este cuvântul? Nimic în comparație cu cosmosul însuși. Dar în același timp, așa 

cum a arătat și unul dintre personajele acestei lucrări, Benedict al XVI-lea, este ”realitatea 

adevărată și vrednică de încredere”, terenul solid pe care putem să ne sprijinim și care rezistă și 

când se întunecă soarele și când se prăbușește firmamentul”134. 

Tuturor visătorilor acestei lumi, și numărul lor nu e deloc mic, trebuie să li se reamintească 

cuvintele nemuritoare ale lui Cristos Isus: ”În lume veți avea necazuri; însă curaj, eu am învins 

lumea” (In 16, 33). În spatele acestor cuvinte de neuitat ale învățătorului divin s-au aliniat cuminți 

 
132 Marcus Aurelius, Gânduri către sine însuși, București, 2013, p. 277-279 
133 E. Cioran, Opere, volumul 1, Pe culmile disperării, București, 2012, p. 9 

 
134 Joseph Ratzinger (Benedict al XVI-lea), Isus din Nazaret. De la intrarea în Ierusalim la Înviere, 2012, 62 
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cuvintele papilor ultimilor șaptezeci de ani. Și Pacelli, și Roncalli, și Montini, și Luciani, dar mai 

ales Wojtyła, Ratzinger și Bergoglio le-au rostit apăsat ori de câte ori au simțit că trebuie s-o facă. 

Aceste cuvinte nu sunt o formulă magică, deși deschid orizonturi nebănuite. Nu joacă nici rolul pe 

care visătorii îl pot atribui oricând unui panaceu, deși pe unii dintre noi i-a vindecat. Și nici nu țin 

de foame sau de sete, cu toate că pot sătura mulțimi nebănuite, la ceasuri nebănuite. Ele fac apel 

la singura autoritate ce ne poate conduce, dar și la exercițiul discernământului cu care am fost 

înzestrați. Pur și simplu, aceste cuvinte cuminți declamă umile pe limba fiecăruia dintre noi: ”Nu 

vă fie frică!”.   
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                                                Anexe 

 

1. Discursul lui Pius al XII-lea rostit cu o săptămână înaintea declanșării celui de-Al 

Doilea Război Mondial – 24 august 1939 

 

” Un ceas cu totul grav sună pentru marea familie a umanității acum când se iau hotărâri 

importante pe care inima noastră nu le poate ignora, cu atât mai mult cu cât suntem singura 

autoritate spirituală ce vine de la Dumnezeu pentru a conduce sufletele pe căi de dreptate și pace. 

Purtăm cu toții în acest moment o mare responsabilitate, astfel încât prin vocea noastră vă cerem 

să ascultați glasul lui Cristos, la școala căruia s-a aliniat întreaga lume, și în care milioane și 
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milioane de suflete își pun încrederea într-o situație dificilă în care nu există decât cuvântul său, 

singurul care poate domina toate zgomotele acestui pământ. Suntem alături de voi, lideri ai 

popoarelor, oameni politici și de arme, scriitori, oratori de la tribune publice sau radiou, dar și 

alături de voi, toți cei care aveți autoritate asupra gândurilor și acțiunilor fraților voștri și față de 

soarta cărora sunteți răspunzători!  

Nu avem altă armă decât cuvântul adevărului, cel mai presus de provocări și pasiuni 

publice, și tocmai de aceea Vă vorbim în numele Domnului " de la care își trage numele orice 

neam, în cer și pe pământ" (Efeseni, 3, 15) - în numele lui Isus Cristos, Domnul nostru, care a dorit 

ca toți oamenii să fie frați – în numele Duhului Sfânt, darul celui Preaînalt, izvor nesecat de iubire 

în inimile noastre. Astăzi, în ciuda îndemnurilor noastre repetate și al interesului special pe care l-

am arătat acestei situații, iar temerile legate de izbucnirea unui conflict internațional sângeros sunt 

mai presante ca oricând, dat fiind că mulți consideră că s-a ajuns  la punctul în care consideră 

iminentă dezlănțuirea uraganului teribil al războiului, Ne adresăm tuturor cu o inimă de tată și cu 

un nou apel călduros către conducători și popoare.  

Acelora care, după ce au renunțat la acuzații, amenințări și cauze de neîncredere reciprocă,  

încearcă să rezolve diferendele existente în singurul mod posibil, prin acorduri echitabile; apoi, 

acelora care, cu calm și în liniște, fără agitație și dezordine, încurajează încercările pașnice ale 

celor care guvernează. Și care o fac prin forța rațiunii și nu prin forța armelor, convinși că forța 

dreptății și conștienți că imperiile care nu se bazează pe dreptate nu sunt binecuvântate de 

Dumnezeu. Politica fără timbrul moralei îi trădează pe cei care doresc ca lucrurile să se petreacă 

astfel. Pericolul este iminent, dar mai există încă timp.  

Nimic nu se pierde prin pace. Totul poate fi însă pierdut prin război. Iar oamenii au început 

să înțeleagă acest lucru. Tocmai de aceea au început să negocieze. La consumarea acestor discuții 

cu bunăvoință și respectând drepturile reciproce și pentru a găsi un succes cu adevărat onorabil nu 

trebuie excluse negocierile corecte și active. Ei vor simți minunea - cu adevărat măreția - dacă vor 

reduce la tăcere vocile pasionale, fie ele colective sau particulare, și făcând dreptate rațiunii, își 

vor salva frații de băi de sânge, iar țara de stricăciune. Dumnezeu dorește ca vocea Tatălui familiei 

creștine, a acelui slujitor al slujitorilor care poartă umil, dar în mod real printre oameni, persoana, 

cuvintele, autoritatea lui Isus Cristos, să găsească un ecou în mințile și inimile oamenilor. Fie ca 

cei puternici să nu devină slabi în nedreptate. Fie ca cei puternici, care ne ascultă, să nu-și 
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folosească forța lor pentru a aduce distrugere, ci pentru a se transforma într-un sprijin pentru 

poporul lor și pentru a proteja liniștea celor care vor să trăiască în ordine și prin muncă.  

Vă rugăm acestea, prin sângele lui Cristos, cel care a avut puterea de a cuceri lumea și care 

ne este alintare deopotrivă în viață și în moarte. Implorându-vă, Știm și Simțim că îi purtăm cu 

Noi, în inima Noastră, pe toți oamenii, pe toți cei ce flămânzesc și însetează după dreptate, pe toți 

cei care suferă deja tot felul de dureri, ca urmare a răutăților vieții. Purtăm cu Noi inimile mamelor 

care bat la unison cu a Noastră, pe cele ale taților care au trebuit să-și abandoneze familiile, pe ale 

celor care au plecat pentru a munci fără a ști dacă se vor mai întoarce, pe ale celor nevinovați 

asupra cărora planează amenințări teribile, pe cele ale tinerilor, pe cele ale cavalerilor generoși 

animați de cele mai pure și nobile idealuri. Sufletul acestei bătrâne Europe, care este lucrarea 

credinței și al geniului creștin, și care a rămas încă în noi, este cel de la care de fapt întreaga 

omenire așteaptă dreptate, pace, libertate, iar nu puterea fierului care ucide și distruge. Cu noi este 

Cristos care a făcut din dragostea frățească porunca sa fundamentală și solemnă, substanța religiei 

sale, promisiunea mântuirii fiecărui individ și a fiecărei națiuni.  

În cele din urmă, Amintindu-vă că lucrările umane nu capătă viață fără ajutorul lui 

Dumnezeu, Vă invităm pe toți creștinii să vă îndreptați atenția asupra celui Preaînalt și să-i cereți 

Domnului prin rugăciuni fierbinți ca harul său să coboare din abundență peste această lume 

zdruncinată, pentru ca el să calmeze resentimentele, să împace sufletele și să facă să strălucească 

zorii unui viitor mai luminos peste noi. În această așteptare și cu această speranță vă ofer tuturor, 

din toată inima, binecuvântarea Noastră paternă!” 

2. Discursul lui Pius al XII-lea la finele celui de-Al Doilea Război Mondial – 9 mai 

1945 

 

” În sfârșit, s-a încheiat acest război care, timp de aproape șase ani, a ținut Europa ca într-

o ”gheară” de suferințe atroce și necazuri dintre cele mai amare. Un strigăt de recunoștință și de 

arzătoare umilință izvorăște din adâncul inimii noastre către "Tatăl îndurărilor și Dumnezeul 

oricărei mângâieri" (2 Corinteni 1,3). Dar cântecul acțiunilor noastre de mulțumire este însoțit de 

o rugăciune-pledoarie, de un apel pentru a implora atotputernicia și bunătatea celui Preaînalt pentru 

a pune capăt, în termeni de dreptate, luptelor sângeroase ce se poartă încă în Orientul Îndepărtat. 

Îngenuncheați cu spiritul înaintea mormintelor, pentru văile adânci și roșii de sânge, unde se află 
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încă rămășițele a multora dintre cei care au căzut victime ale luptelor sau masacrelor inumane, 

foamei sau sărăciei.  

Noi le purtăm pe toate acestea în rugăciunile noastre, și mai ales în celebrarea Sfintei Jertfe, 

Oferindu-le iubirii milostive a lui Isus Cristos, Mântuitorul și Judecătorul lor. S-ar părea că cei 

căzuți ne mustră pe noi, supraviețuitorii acestui flagel imens, și ne transmit: Ridicați-vă de lângă 

oasele și mormintele noastre și din pământul unde am fost aruncați ca boabe de grâu și deveniți 

formatorii și arhitecții unei noi Europe, a unei lumi noi și mai bune, bazată pe frica filială de 

Dumnezeu, pe fidelitatea față de poruncile lui sfinte, pe respectarea demnității umane, pe principiul 

sacru al drepturilor egale pentru toate popoarele și statele, mari și mici, slabe și puternice. Războiul 

a adus cu sine un haos de ruine, ruine materiale, dar și ruine morale, pe care rasa umană le-a mai 

cunoscut de-a lungul istoriei sale. Acum însă este timpul reconstruirii lumii.  

Ca prim pas al acestei renașteri, Noi avem în vedere, după o lungă așteptare, întoarcerea 

cât mai grabnică, atât cât circumstanțele o permit, a prizonierilor, a celor internați în lagăre, militari 

și civili, la casele lor, la soțiile și copiii lor, la munca lor nobilă în slujba păcii. Tuturor le vom 

putea spune apoi: Nu vă îndoiți nici de energie voastră, nici de curajul vostru. Dedicați-vă cu toată 

seriozitatea reconstrucției, susținuți de o credință puternică în providența lui Dumnezeu. Dedicați-

vă muncii, fiecare la locul lui, hotărât și tenace, cu o inimă animată de o iubire generoasă, și mai 

ales o iubire indestructibilă față de aproapele. Este și va fi dificil, cu siguranță, dar această acțiune 

sfântă servește înlăturării efectelor imediate și dezastruoase ale războiului. Ne referim la 

dezintegrarea vieții publice, la înlăturarea sărăciei și a foametei, la abandonarea barbariei 

costumelor cândva ”la modă”, la renunțarea încurajării obrăzniciei celor tineri în numele unor 

deziderate apuse.  

În acest fel, puțin câte puțin, voi veți pregăti orașele și satele voastre, provinciile și țările 

voastre de origine, să devină mult mai acceptabile și animate de forța unui sânge reînsuflețit. 

Moartea nu mai coboară pe pământ, în mare sau din cer. Armele au tăcut, iar viața omului, creatură 

a lui Dumnezeu, nu mai e amenințată de cei care doreau sufletele și bunurile celorlalți! Oamenii 

își pot deschide acum mintea și sufletul către construirea păcii. Dacă ar fi să luăm în considerare 

doar Europa și putem spune că ne confruntăm cu probleme și dificultăți majore, în fața cărora 

trebuie să învingem, dacă dorim să deschidem calea spre adevărata pace, singura care poate dura. 

De fapt, ea nu poate înflori și crește decât într-o atmosferă de dreptate și fraternitate, altoită pe 



 

117 
 

încredere reciprocă, înțelegere și bunăvoință. Războiul a trezit peste tot discordie, suspiciune și 

ură.  

Dacă lumea vrea să-și recâștige pacea, trebuie să dispară minciuna și amărăciunea, iar în 

locul lor să domine suveran adevărul și caritatea.Mai întâi de toate, prin urmare, Vă îndemn 

stăruitor în rugăciunile noastre de zi cu zi către Dumnezeul iubirii să încercăm să împlinim profeția 

făcută cândva prin profetul Ezechiel: "Eu le voi da o  inimă și un duh nou și voi rupe inima de 

piatră din corpurile lor și o voi înlocui cu o inimă de carne; celor care vor merge pe calea poruncilor 

mele, care vor păzi poruncile mele; și ei vor fi poporul Meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor "(Ez 

11.19-20).   

Fie ca Domnul să binevoiască a trezi acest spirit nou, spiritul său, în popoare și mai ales în inima 

celor responsabili pentru restabilirea păcii viitoare! Atunci, și numai atunci, lumea resuscitată va 

evita revenirea flagelului teribil și va restabili fraternitatea și pacea adevărată, acea pace stabilă și 

promisă tuturor de Cristos, chiar în pământul celui ce va trăi apelând mereu dreptul său,  la 

iubire, credință și speranță!” 

 

 

3. Discursul Papei Pius al XII-lea dedicat nașterii televiziunii – 6 iunie 1954: 

 

”Limba italiană: Nu este deloc o coincidență faptul că în această zi de bun augur, atunci 

când Biserica comemorează solemn coborârea Duhului Sfânt în Cenacol și prima predică a 

apostolului Petru către mulțimile dornice de adevăr și pace, putem să ne adresăm personal către 

voi, spectatori europeni ai televiziunii, și să vă încredințăm  cât de mare este bucuria noastră atunci 

când sosim în acest mod la întâlnirea din intimitatea casele voastre! În acest mod fericit ajung la 

voi astăzi rezultatele eforturilor neîncetate, ale cercetărilor asidue, ale nenumăratelor experimente 

efectuate de oamenii de știință, fie pe grupe de cercetători, fie pe națiuni, pentru a stabili între 

popoarele Europei, și poate, în timp și cu alte continente, noi mijloace de schimburi artistice și 

intelectuale.  

Fără îndoială, până acum cuvintele de instruire, încurajare sau de mângâiere au ajuns în 

locuințele voastre prin intermediul undelor radio. Dar cine nu e dornic de un contact imediat? Pe 

cât de fervent și de eficace poate suna un discurs, aceasta devine și mai viu și proaspăt atunci când 

apropierea vorbitorului ne permite să observăm pe fața sa cele mai subtile nuanțe ale sentimentelor 
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ce-l încearcă, iar memoria ne este impresionată de caracteristicile sale. Iată de ce, Suntem bucuroși 

să salutăm marea întreprindere a "Uniunii Europene de Radiodifuziune", datorită căreia, în 

colaborare cu organismele de televiziune și munca grea a inginerilor responsabili pentru buna 

performanță a stațiilor de emisie-recepție, a fost posibil să se nască această rețea europeană de 

transmisii video. Experiențele efectuate cu succes în ultimii ani de cealaltă parte a Canalului 

Mânecii au făcut posibilă dezvoltarea programului care începe astăzi, iar acesta este primul schimb 

pe care Televiziunea Italiană îl trimite către celelalte noi televiziuni europene în cadrul celor dintâi 

schimburi internaționale de programe de televiziune.  

Limba franceză: Funcționarea unei rețele de televiziune europene răspunde, în egală 

măsură, atât dorinței tehnicienilor, cât și a spectatorilor. Ca orice invenție recentă, Televiziunea 

este dornică să-și exploreze propriile posibilități. Ea a descoperit că punctul său forte este acela de 

a capta cele mai interesante evenimente ale vieții umane, chiar pe măsură ce acestea se produc. Fie 

că este vorba despre evenimente științifice, artistice sau sportive, despre nenumărate aspecte ale 

tehnologiei moderne sau realizări sociale, fiecare aspiră spre a  fi informat în cel mai scurt timp 

posibil, dar și spre eventualitatea de a deveni imediat martor, dacă este posibil. 

În plus, dificultatea de a obține un program de înaltă calitate cere o colaborare care 

presupune cheltuieli, totul ducând la extinderea domeniului supus investigației. Trebuie remarcat, 

de fapt, că în timp ce camera de televiziune surprinde aspectul sintetic al realității, ea  se supune 

totuși unei analize mai detaliate decât obiectivul cinematografic: din cauza dimensiunii reduse a 

ecranului receptor, ea va prefera imaginile în  planuri en-gros, personajele singulare, fără a 

surprinde expresiile cele mai banale. Orice ezitare a interpretărilor îi va scăpa, își va concentra 

atenția asupra spectatorului, nu va reuși să influențeze starea de spirit a unui asistențe compacte, 

nu va ierta nici punctele slabe ale subiectului, nici eventualele neglijențe de prezentare. 

Televiziunea poate arunca astfel o privire curioasă în jur și se poate strecura în inima 

evenimentelor. Prin urmare, este un instrument-cheie de explorare umană, o modalitate eficientă 

de a pune oamenii în contact, unii cu ceilalți, dezvăluindu-le mai rapid, mai direct și cu o putere 

nebănuită de penetrare, nenumăratele forme ale vieții contemporane. 

Limba germană: Cu toate acestea, cu greu vom descifra sensul profund al acestui 

instrument necesar diseminării cunoașterii și învățării, având în prim-plan cuvântul: din ce se 

compune valoarea morală a noii lumi, cea care se deschide televiziunii, și care iată, se dorește mai 

cuprinzătoare și mai atractivă decât cea a radioului sau a filmului? Nu e oare posibil să existe un  
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mai bine după ce sensul tradițional a fost încălcat? Nu este cea dintâi și cu siguranță evidentă 

datoria societăților de televiziune de a avertiza publicul asupra alegerilor prudente și adecvate la 

care ar trebui să apeleze? Trupul societății are prea multe răni deschise în urma contactului cu 

acțiunea corozivă a unui anumit fel de a face presă, film sau radio. Pot fi noile mijloace eficiente, 

fără a mări răul déjà existent, sau sunt gata, încă de la început, capabile să creeze ceva cu adevărat 

emergent și cu adevărat sănătos? 

Preocupate de necesitatea vânzărilor, companiile nu vor face oare loc difuzării unor 

materiale de divertisment și unor scene care răspund instinctelor umane mai puține nobile? Nu este 

suficient să ne plângem în legătură cu consecințele unei astfel de rău, mai ales acum când un tip 

de hedonism egoist și-a pus sigiliul asupra multor  inimi devenite imune la situațiile și nevoile 

altora. Aceste lucruri trebuie prevenite în mod corespunzător! Televiziunea va trebui să-și păstreze 

promisiunea sa inițială, în timp ce ceilalți vor trebui ar trebui să fie atenți să nu aprobe arta ieftină 

de a contrazice bunul gust pe care ți-l dă sensul moral. Televiziunea va trebui să se abțină de la a 

se angaja cu produse artificiale ale unui spirit bolnav al timpului. Tot ce a fost făcut cu privire la 

aceasta ar trebui să prezinte și să recunoască adevărata frumusețe și tot ceea ce cultura umană și 

mai ales, religia creștină, au adus și continuă să aducă.  

Limba engleză: Poate am putea invoca aici și o atenție specială vizavi de dorința unui public 

de televiziune care ar dori să vadă reflectate pe ecran unele dintre cele mai profunde dintre 

aspirațiile proprii, idealul său de fraternitate umană, de dreptate și de pace, iubirea de familie și de 

țară, și de asemenea apartenența la o societate care-și propune să transceadă limitele acestei lumi 

materiale sau care  aparține unui anume grup religios. Ne gândim în special la fiecare dintre voi 

care, bolnav sau infirm, a trebuit să vă limitați la casele voastre, dar care ați fi dorit să vă găsiți 

consolarea și confortul și prin altceva, cum ar fi prezența în spirit la ceremonii religioase, unde să 

vă uniți rugăciunea cu cea a Bisericii. De acum înainte, la televizor, mai bine decât la radio, veți 

putea pătrunde în sanctuare. Acest lucru nu va lua, desigur, locul celui prezent în persoană la 

ritualurile religioase.  

Dar cel puțin vă va ajuta la crearea unei atmosfere de respect și reculegere ce însoțesc 

asemenea momente liturgice și va aduce o audiență sporită celor care vor să se roage și să-și 

împărtășească credința în adunarea credincioșilor. Prima parte a acestui program internațional, ce 

reunește opt țări din Europa de Vest, să fie un simbol și o promisiune! Un simbol al unirii între 

neamuri, și dintr-o anumită privință, cea a respectului, așa cum s-a și născut această inițiativă. Și 
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așa trebuie să se și meargă înainte, în apreciere și respect. Fie ca națiunile europene să învețe să se 

cunoască mai bine una pe cealaltă; fie ca ele să fie fericite și mândre în a-și afișa frumusețile și 

bogățiile lor culturale; fie ca ele să deschidă și altora sentimentele profunde ale spiritului lor si 

dorinta lor sinceră pentru înțelegere și cooperare.  

Cât de multe prejudecăți, cât de multe bariere vor trebui astfel să înfrunte! Lipsa de 

încredere reciprocă, lecția egoismului vor trebui uitate, iar mai presus de toate ne va trebui o 

ambiție reînnoită pentru a contribui cu ceva concret la realizarea binelui comun. Aceasta este 

speranța Noastră! În această zi de Rusalii, fie ca Duhul Sfânt să lumineze mințile oamenilor de pe 

acest pământ și să umple inimile tuturor cu dragoste față de Binele Suprem, pentru a găsi în acest 

produs al trudei umane un instrument al extinderii domniei înțelegerii reciproce și concordiei între 

toate popoarele. Cu o rugăciune stăruitoare pentru acest dar prețios și dintr-o inimă plină de iubire 

față de voi toți Vă împart binecuvântarea Noastră apostolică!  

Limba olandeză: În cele din urmă, îi salutăm public pe toții vorbitorii limbii olandeze, ca 

și pe întreaga comunitate a cărei bunăstare ne-a fost întotdeauna apropiată inimii și a cărei soartă 

am urmărit-o mereu cu un interes deosebit. Iubiți fii și fiice, Noi îl implorăm sincer pe Dumnezeu 

să vă binecuvânteze din abundență!” 

 

 

 

 

4. Discursul Papei Ioan al XXIII-lea la deschiderea Conciliului Vatican II – 11 

octombrie 1962: 

 

”Dragi copii, am auzit vocile voastre. A mea este singulară, dar recapitulează în ea vocea întregii 

lumi; aici (n.n: în Piața Sf. Petru) întreaga lumea este reprezentată. Se pare chiar că luna însăși se 

grăbește în această seară – observați-o pe cer! – să privească acest spectacol. Încheiem o mare zi 

de pace: "Slavă lui Dumnezeu și pace oamenilor de bunăvoință". Adesea, repetăm această 

dorință și când putem afirma că este adevărat că raza ei, dulceața păcii Domnului care ne unește 

și ne strînge laolaltă, în fapt putem spune: "Iată o mostră a ceea ce ar trebui să fie întotdeauna 

viața, la toate vârstele ei, și acea viață care ne așteaptă pentru eternitate". Gândiți-vă puțin: dacă 

ar fi să vă întreb, dacă v-aș putea întreba pe fiecare dintre voi: "Tu din partea cui vii?", copiii 
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Romei care sunt aici în mod special reprezentanți ar putea răspunde: "Noi suntem copiii tăi cei 

mai dragi, iar tu ești episcopul Romei" .  

Dar voi, copiii Romei, voi simțiți cu adevărat că Roma este capul lumii, după cum credeți și în 

Providența divină ce v-a chemat la viață pentru răspândirea adevărului și a păcii lui Cristos! În 

aceste cuvinte este cuprinsă mărturia voastră. Persoană mea aproape că nu contează, sunt doar un 

frate ce vorbește cu voi și care a devenit papă prin voința Dumnezeului nostru. Dar acum simțim 

toate împreună: paternitate, frățietate și harul lui Dumnezeu, totul, totul! Vom continua, prin 

urmare, să ne iubim, să ne iubim unii pe alții așa, să ne căutăm compania, preferând ceea ce 

unește și lăsând deoparte ceea ce - dacă este cazul – ne-ar putea pune un pic în dificultate. Nimic: 

Fratres sumus! (n.n: suntem frați!, în limba latină) Lumina care strălucește deasupra noastră, care 

este în inimile noastre, care este în mintea noastră, este lumina lui Cristos, cel care vrea cu 

adevărat să domnească, prin harul său, peste toate sufletele.  

În această dimineață a avut loc un eveniment pe care nici măcar bazilica Sf. Petru, care are patru 

secole de istorie, nu l-a mai contemplat vreodată. 

Suntem așadar martorii unei epoci în care ar trebui să fim foarte atenți la vocea Celui Preaînalt; 

și să ne dorim să rămânem credincioși și foarte atenți la ceea ce Cristos cel binecuvântat dorește 

să ne ofere. În sfârșit, vă voi da binecuvântarea. O invit lângă mine pe Sfânta Fecioară să ne 

binecuvânteze, căci din sânul ei a ieșit marele mister de care ne amintim azi (n.n.: ziua de 11 

octombrie din acel an rememora Conciliul ecumenic de la Efes din 431). Am simțit cum unii 

dintre voi și-au reamintit de Efes de luminile aprinse în jurul bazilicii de acolo, pe care le-am 

văzut cu ochii mei, nu în acele vechi timpuri, desigur, ci recent, și care ne reamintesc de 

proclamarea dogmei maternității divine a Maria.  

Ei bine, invocând-o, ridicând împreună privirea spre Isus cel binecuvântat, fiul ei, gândindu-ne  

la cei care sunt alături de voi, la cei care formează familiile noastre, la bucurie, la pace și, de 

asemenea, un pic, și la necazuri și la tristețe, vom simți cum o mare binecuvântare cuprinde 

sufletele bune. Ceea ce s-a întâmplat în această seară va rămâne pentru totdeauna în memoria 

mea, așa cum va rămâne și memoria voastră. Să onorăm așa cum se cuvine seara aceasta. Fie ca 

ceea ce simțim acum să exprimăm mereu în fața Cerului și a pământului, deopotrivă: credință, 

speranță, iubire, dragoste de Dumnezeu, dragoste de frați; și apoi, împreună, ajutați de pacea 

sfântă a Domnului, să facem binele! Întorcându-vă acasă, vă veți reîntâlni copiii; oferiți-le o 
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mângâiere copiilor voștri și spuneți-le: "Aceasta este mângâierea Papei". Vor exista întotdeauna 

și lacrimi uscate. Dar voi faceți altceva, spuneți o vorbă bună. Spuneți-le: ”Papa este cu noi mai 

ales în momentele de tristețe și amărăciune”. Și apoi, tot împreună ne vom ridica cântând, oftând, 

plângând, dar întotdeauna mereu încrezători în Cristos, cel care ne ajută și ne ascultă pentru a ne 

putea continua călătoria.  

Așadar, vă rog să așteptați binecuvântarea care vă va întări și urarea de noapte bună pe care îmi 

permit să v-o fac, cu rugămintea să rămânem uniți în rugăciune ... Astăzi am început un an, un an 

- cine poate ști? - ei bine, să sperăm: Conciliul a început, dar nu știm când se va termina. Poate se 

va încheia înainte de Crăciun ... Dar poate, poate nu vom reuși să spunem totul, să vorbim despre 

tot binele. Atunci va avea loc o altă întâlnire (n.n: o nouă sesiune a conciliului). Dar dacă așa va 

trebui să se întâmple, atunci acest lucru să ne bucure inimile, familiile, cetatea și întreaga lume, 

întregul univers, așa cum se întâmplă în aceste zile. Să așteptăm și să binecuvântăm! Prin 

urmare, așa să răspundeți cuvintelor mele, binecuvântărilor mele...” 

 

 

 

 

5. Discursul Papei Ioan al XXIII-lea către jurnaliștii acreditați la Conciliul Vatican 

II – 13 octombrie 1962: 

 

”Stimați domni, audiența de astăzi este o mărturie a stimei pe care o purtăm reprezentanţilor 

presei și importanței pe care o acordăm rolului vostru de informatori. Din ziua alegerii noastre mi-

am propus să primesc un grup select de jurnaliști veniți din lumea întreagă. Apoi, pe parcursul 

celor patru ani de serviciu papal am avut diverse ocazii de a adresa un cuvânt de îmbărbătare, dar 

și îndemnuri reprezentaților de frunte ai profesiei voastre. Cu prilejul acestui Conciliu am creat, 

așa cum știți deja, un birou de presă și un secretariat care să vă permită să vă transmiteți 

informațiile. Și am înființat și o comisie conciliară care, pe lângă tema apostolatului laicilor, să se 

ocupe și de presă, de cei de la radio sau din lumea spectacolului. Prin aceasta dorim să vă 

transmitem importanța pe care misiunea voastră o are în ochii Noștri și dorința de a vă ajuta s-o 

îndepliniți cât mai bine. Ocazia solemnă a deschiderii celui de-al XXI-lea Conciliu ecumenic al 
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Bisericii Catolice ne oferă șansa unei probe aparte de bunăvoință. A fost, de asemenea, o nevoie a 

inimii Noastre și o dorință personală de a vă transmite prețuirea pentru colaborarea voastră sinceră 

în a prezenta publicului în adevărata sa lumină evenimentul la care luăm parte. Am ales în mod 

intenționat ca loc de întâlnire Capela Sixtină pentru a scoate în relief ceea ce-mi doresc de la 

această audiență: sub privirile celebrei fresce a Judecății finale a lui Michelangelo am spus ieri, 

chiar aici, că îmi doresc ca fiecare dintre noi să realizeze misiunea la care este chemat și asupra 

căreia e responsabil să mediteze.  

Și misiunea voastră, domnilor, e la fel de mare. Sunteți în serviciul adevărului și în măsura 

în care îi veți rămâne credincios veți putea răspunde așteptărilor semenilor voștri. Scopul final, 

putem spune, sunt "oamenii", în general, pentru că dacă a existat o perioadă în care presa se adresa 

unui public redus, select, este evident că astăzi ea poartă un rol determinant în orientarea, în cele 

din urmă, a gândurilor, sentimentelor, pasiunilor unei mari părți a omenirii. Deformarea adevărului 

de către mass-media poate avea, prin urmare, consecințe incalculabile. Este, cu siguranță, o mare 

ispită să formezi gustul unei anumite clientele și să fii mai preocupat de rapiditatea transmiterii 

informației decât de corectitudinea ei, mai interesat de "senzațional", cum se spune, decât de 

lucrurile reale. La fel, sublinierea exagerată a unui detaliu exterior, preferându-se ignorarea 

realității profunde în prezentarea unui fapt, în analizarea unei situații, a unei întâmplări, a unei 

credințe.   

Acest lucru este, de asemenea, ca să înțelegeți, o modalitate de a ascunde adevărul. Și, dacă 

acest lucru este grav în fiecare domeniu, cu cât mai mult atunci când punem în discuție ceea ce 

este cel mai intim și sacru în lume: domeniul religios și legăturile sufletului cu Dumnezeu. Un 

conciliu ecumenic aduce natural cu sine și aspecte exterioare și secundare în măsură să hrănească 

curiozitatea unui public pripit. Poate, de asemenea, exercita pe termen lung o influență benefică 

asupra relațiilor dintre oameni, în domeniul social și chiar și în domeniul politic. Dar este, înainte 

de toate, un mare eveniment religios. Și ne dorim din toată inima ca voi să scoateți acest lucru în 

evidență. Prin asta vrem să subliniem cu tact așteptarea Noastră de la un reporter  a cărui constantă 

preocuparea de a înțelege și de a transmite cu exactitate informația este ceea ce implică onoarea 

nobilei sale profesii.  

Tuturor vă cerem un efort de a înțelege și de a-i face și pe alții să înțeleagă înțeleagă natura, 

mai presus de toate, religioasă și spirituală ale acestor sesiuni solemne ale Conciliului. Exercitarea 

strictă a misiunii voastre asupra speranțelor Conciliului, dragi domni, va aduce efecte salutare 
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pentru orientarea opiniei publice mondiale în legătură cu Biserica Catolică în general, cu instituțiile 

sale, cu învățăturile sale.” 

 

6. Discursul Papei Paul al VI-lea la închiderea Conciliului Vatican II – 8 decembrie 

1965: 

 

”Către părinții conciliari,  

Venerabili frați, ora plecării și a întoarcerii noastre a sunat. În câteva momente, veți lăsa 

adunarea conciliară pentru a reîntâlni lumea căreia îi veți transmite noutatea Evangheliei lui Cristos 

și reînnoirea Bisericii sale, la finele celor patru ani  în care am lucrat împreună. Acesta din urmă 

va fi un moment unic; un moment cu o semnificație și de o bogăție incomparabile! În această 

adunare universală, în acest punct privilegiat al timpului și al spațiului, declinând cu credință 

trecutul, prezentul, viitorul. Trecutul: pentru că aici este reunită Biserica lui Cristos, cu tradiția sa, 

cu istoria sa, cu Conciliile, Doctorii, Sfinții săi. Prezentul: fiindcă ne vom despărți pentru a merge 

în întâmpinarea lumii de azi, cu mizeriile sale, cu durerile sale, cu păcatele sale, dar în același timp 

cu reușitele sale ieșite din comun, cu valorile sale, cu virtuțile sale…Viitorul este aici, în sfârșit, 

în acest apel imperios al popoarelor pentru mai multă dreptate, în dorința lor de pace, în setea lor, 

conștientă sau nu, pentru o viață mai bună: tocmai aceasta este ceea ce Biserica lui Cristos poate 

și vrea să dăruiască. Ni se pare că auzim crescând în lumea întreagă un murmur imens și confuz: 

o întrebare venită din partea tuturor celor care au privit spre Conciliu și care ne interpelează cu 

neliniște: Nu aveți nimic să ne spuneți?...Nouă, guvernanților?...Nouă, intelectualilor, 

muncitorilor, artiștilor? Dar nouă, femeilor, tinerilor, bolnavilor și săracilor? 

Aceste voci rugătoare nu vor rămâne fără răspuns. Fructele Conciliului născute după patru 

ani de muncă sunt pentru toate categoriile umane; pentru ele Conciliul a elaborat această 

"Constituție despre Biserică în lumea de astăzi", pe care Noi am promulgat-o ieri în aplauzele 

entuziaste ale întregii adunări. 

Din meditația noastră lungă asupra lui Cristos și a Bisericii sale trebuie să se nască în acest 

moment un prim cuvânt vestitor de pace și mântuire adresat mulțimilor aflate în asteptare. 

Conciliul, înainte de a-și încheia lucrările, vrea să-și îndeplinească această funcție profetică și să 

traducă ”Vestea cea bună” în scurte mesaje adresate tuturor într-un limbaj mai accesibil, în timp 
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ce unele dintre interpretările sale dintre cele mai autorizate vor merge acum, în numele vostru, 

către omenirea întreagă.  

 

Guvernanților, 

În acest moment solemn, Noi, părinții celui de-al XXI-lea Sinod Ecumenic al Bisericii 

Catolice, în momentul plecării noastre după patru ani de rugăciune și muncă, pe deplin conștienți 

de misiunea în favoarea umanității, ne adresăm cu respect și încredere celor care țin în mâinile lor 

destinul oamenilor de pe acest pământ, tuturor depozitarilor puterii temporale. 

Proclamăm: onorăm autoritatea și suveranitatea voastră; respectăm funcția voastră; 

recunoaștem legile voastre drepte; avem încredere în cei care le fac și în cei care le aplică. Dar 

avem și noi un cuvânt sacru de spus, iar acesta este următorul: singur Dumnezeu este mare. Numai 

Dumnezeu este începutul și sfârșitul. Numai Dumnezeu este sursa autorității voastre și temelia 

legilor voastre. 

Este responsabilitatea voastră de a fi pe acest pământ promotorii ordinii și a păcii între 

oameni. Dar nu uitați: Dumnezeu, Dumnezeul cel viu și adevărat, este Tatăl oamenilor. Iar Cristos, 

Fiul lui veșnic, a venit să ne spună și să ne învețe că suntem cu toții frați. El este marele artizan al 

ordinii și al păcii pe pământ, fiindcă el e cel care conduce istoria umană și singurul ce poate 

convinge inimile noastre să renunțe la acele pasiuni rele din care se nasc războaiele și nenorocirele. 

El este cel care ne binecuvântează pâinea, care sfințește locul de muncă al omului și suferința lui, 

oferindu-i bucurii pe care voi nu i le puteți da și sprijin în durerile pe care voi nu le veți putea 

niciodată consola.  

În orașele voastre pământești și trecătoare, el a construit în mod misterios orașul său 

spiritual și veșnic, Biserica sa. Și ce cere această Biserică de la voi, după aproape două mii ani de 

vicisitudini și de înfruntări de tot felul în relațiile sale cu voi, Puterile acestui pământ; ce vă cere 

Ea astăzi? V-a spus-o într-unul dintre cele mai importante texte ale acestui Consiliu: vă cere doar 

libertate. Libertatea de a crede și de a predica credința, libertatea de a-l iubi pe Dumnezeu și de a-

l sluji, libertatea de a trăi și de a purta oamenilor mesajul său de viață. Nu vă temeți: Ea este 

imaginea Stăpânului ei, a cărui acțiune tainică nu vă împietează atribuțiile, dar care vindecă omul 

de șubrezenia sa, îl transfigurează, îl umple de speranță, adevăr și frumusețe. 

Lăsați-l pe Cristos să purifice societatea! Nu-l crucificați din nou: ar fi un sacrilegiu, pentru 

că el este Fiul Omului. Iar pe noi, umilii săi miniștrii, lăsați-ne să răspândim pretutindeni și fără 
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obstacole "vestea bună" a Evangheliei păcii, la care am meditat în această conciliu. Supușii voștri 

vor fi primii beneficiari, deoarece Biserica formează pentru voi cetățeni loiali, prieteni ai păcii 

sociale și ai progresului. 

În această zi solemnă, când ea închide temelia celui de-al XXI-lea Sinod ecumenic, 

Biserica vă oferă prin vocea noastră prietenia sa, serviciile sale, energiile sale spirituale și morale. 

Ea vă adresează tuturor un  mesaj de mântuire și de binecuvântare. Spuneți-i bun venit, așa cum și 

ea vă oferă, cu o inimă plină de bucurie și sinceră, și purtați-o la toate popoarele! 

 

Către filosofi și oameni de știință, 

Un salut cu totul special către voi, căutători ai adevărului, vouă, filosofi și oameni de știință, 

exploratori ai omului, universului și istoriei, vouă tuturor, pelerini în marș spre lumină, dar și celor 

care s-au oprit pe drum, obosiți și dezamăgiți de o căutare zadarnică. 

De ce un salut special pentru voi? Fiindcă noi toți, cei de aici, Episcopi, Părinți ai 

Conciliului, suntem sub ascultarea adevărului. Efortul nostru din acești patru ani, ce-a fost el dacă 

nu o cercetare mult mai atentă și o aprofundare a mesajului adevărului încredințat Bisericii, dacă 

nu un efort de docilitate apropiat de perfecțiune în Duhul adevărului? 

Nu putem să nu vă recunoaștem. Drumul vostru este și al nostru. Căile voastre nu sunt 

întotdeauna străine de cele ale noastre. Suntem prietenii vocației voastre de cercetători, aliați ai 

trudei voastre, admiratori ai cuceririlor voastre, iar dacă este necesar, gata să vă consolăm în 

descurajările și eșecurile voastre. 

Pentru voi avem așadar un mesaj, iar acesta este următorul: continuați să căutați, neîncetat 

și fără a vă descuraja vreodată, adevărul! Amintiți-vă cuvintele unuia dintre marii voștri prieteni, 

Sfântul Augustin: "caută cu dorința de a găsi și găsește cu dorința de a căuta încă o dată". Fericit 

cel care, găsind adevărul, continuă să-l caute, să-l reînnoiască, să-l aprofundeze, pentru a-l dărui 

și altora. Fericit cel care, negăsindu-l încă, continuă să-l caute cu o inimă sinceră: căci ei caută 

lumina de mâine cu lumina de astăzi, până vor ajunge la plinătatea luminii! 

Nu vă înșelați însă: dacă gândirea este un lucru mare, priviți-o în primul rând ca o datorie; 

vai de cel ce închide în mod voit ochii luminei! Gândirea este, de asemenea, o responsabilitate: vai 

de cel care-și micșorează spiritul prin tot felul de focuri de artificii care deprimă, te înalță în trufie, 

înșală, denaturează! Care este principiul de bază al oamenilor de stiință, dacă nu cel care spune: 

străduiți-vă să gândiți drept? 
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Pentru acesta, fără a vă deranja pașii, fără a vă orbi privirea, venim să vă oferim lumina 

lămpii noastre misterioase: credința. Cel care ne-a încredințat-o este stăpânul suveran al gândirii, 

celui căruia îi suntem discipoli umili, singurul care a spus și poate spune și azi: "Eu sunt lumina 

lumii, Eu sunt calea, adevărul și viața". 

Aceste cuvinte vă privesc. Niciodată poate, grație lui Dumnezeu, nu a apărut până astăzi 

posibilitatea unui acord profund între adevărata știință și credința adevărată, servitoare, și una, și 

cealaltă, a unicului adevăr. Nu puneți piedici aceastei prețioase întâlniri! Aveți încredere în 

credință, această mare prietenă a inteligenței! Deschideți-vă luminii ei, pentru a înțelege adevărul, 

tot adevărul! Aceasta este speranța, încurajarea, credința pe care v-o adresăm, înainte de a pleca, 

noi, Părinți din lumea întreagă, reuniți la Roma, în conciliu. 

 

Către artiști, 

Mă adresez acum vouă, tuturor, artiști îndrăgostiți de frumusețe și care lucrați pentru ea: 

poeți și oameni de litere, pictori, sculptori, arhitecți, muzicieni, oameni de teatru și cineaști... Vouă, 

întreaga adunare a Conciliului, vă transmite prin vocea Noastră: dacă sunteți prietenii artei 

adevărate, sunteți prietenii noștri! 

Biserica a făcut de mult o alianță cu voi. Ați construit și împodobit templele ei, i-ați 

sărbătorită dogmele, i-ați îmbogățit liturghia. Ați ajutat-o să traducă mesajul său divin în limbajul 

formelor și al cifrelor, să facă vizibilă lumea invizibilă. 

Astăzi, ca și ieri, Biserica are nevoie de voi și se întoarce către voi. Ea vă transmite prin 

vocea Noastră: Nu lăsați să se rupă o alianță rodnică în toate! Nu refuzați să vă puneți talentele în 

serviciul adevărului divin! Nu vă închideți spiritul în fața suflării Duhului Sfânt! 

Lumea în care trăim are nevoie de frumusețe pentru a nu se scufunda în disperare. 

Frumusețea, ca și adevărul, este ceea ce aduce bucurie în inima oamenilor, este fructul prețios care 

rezistă trecerii timpului, cea care unește generațiile și le face să împărtășească aceleași valori. Și 

aceasta prin mâinile voastre... 

Fie ca aceste mâini să fie pure și dezinteresate! Amintiți-vă că sunteți paznicii frumuseții 

în lume: iar acest lucru ar trebui să fie suficient pentru a vă elibera de gusturi efemere și fără nici 

o valoare reală, pentru a vă elibera de căutarea expresiilor străine sau nepotrivite. Fiți mereu și 

pretutindeni demni de idealurile voastre, și veți fi demni de Biserică, cea care prin vocea Noastră, 

vă adresează astăzi mesajul ei de prietenie, de mântuire, de har și de binecuvântare.  
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Către femei, 

Și acum ne adresăm vouă, femei de toate condițiile, fiice, soții, mame și văduve; dar și 

vouă, fecioare consacrate și femei singure: voi sunteți jumătate din imensa familie umană! 

Biserica este mândră, voi o știți, să respecte și să elibereze femeia, să o facă să strălucească 

de-a lungul secolelor, în diversitatea caracterelor, să vorbească tuturor despre egalitate sa 

fundamentală cu bărbatul. 

Dar vine ceasul, ba chiar a și venit, când vocația femeii se realizează în plinătatea ei, ceasul 

în care femeia dobândește în societate o influență, o strălucire și o putere niciodată atinse până 

astăzi. Iată de ce, în acest moment în care omenirea cunoaște una dintre cele mai profunde 

transformări, femeile impregnate de spiritul Evangheliei pot face atât de mult pentru a ajuta lumea 

să nu-și piardă identitatea. 

Voi, femeilor, ați avut întotdeauna paza casei, v-ați iubit rădăcinile, ați știut ce înseamnă a 

legăna. Sunteți prezente în misterul vieții încă de la începutul ei. Voi știți să consolați și când 

moartea ne desparte. Tehnica noastră riscă să devină inumană. Reconciliații bărbații cu viață, 

învățați s-o prețuiască! Și mai presus, vă rugăm, vegheați asupra viitorului speciei noastre. Țineți 

mâna bărbatului care, într-un moment de nebunie, ar fi tentat să distrugă civilizația umană. 

Soții, mame, voi care sunteți primii educatori ai pruncilor noștri în locuri neștiute, 

transmite-ți fiilor și fiicelor voastre tradițiile părinților voștri, în așa fel încât să-i pregătiți pentru 

un viitor cu neputință de cercetat. Amintiți-vă întotdeauna că o mamă aparține, prin copiii săi, 

acelui viitor pe care ea s-ar putea să nu-l trăiască. 

Și voi, femei singure, să știți că vă puteți împlini integral vocația de a dărui. Societatea vă 

solicită din toate părțile. Chiar și familiile însele nu ar putea trăi fără ajutorul celor care nu au o 

familie. 

Iar voi, fecioare consacrate, mai ales, într-o lume în care egoismul și căutarea plăcerii 

doresc să facă legea, fiți paznicii purității, ai altruismului, ai evlaviei. Isus, cel care a dăruit iubirii 

conjugale toată plinătatea ei, a ales să glorifice și renunțarea la iubirea umană atunci când aceasta 

e pusă în slujba iubirii infinite și în beneficiul tuturor. 

În sfârșit, femei chinuite care vă țineți toată credința în imaginea Mariei sub cruce, voi care, 

atât de des în istorie, ați dăruit bărbaților puterea de a lupta până la capăt, care dați  mărturie până 
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la martiriu, ajutați-ne o dată în plus să avem îndrăzneala unor fapte  mari, împreună cu răbdarea și 

sensul umil al începuturilor.  

Femei, voi care știți cât prețuiește adevărul dulce, tandru, accesibil, alăturați-vă nouă, celor 

care încercăm să purtăm spiritul acestui Conciliu în instituții, școli, case,  în viața de zi cu zi. Femei 

din întreaga lume, creștine sau  nu, vouă cărora viața vă este încredințată în acest moment atât de 

grav al istoriei, salvați pacea lumii!  

 

Către muncitori,  

În cadrul acestei Conciliu, Noi, episcopi catolici din cele cinci continente, am reflectat 

împreună, printre multe alte subiecte, asupra întrebărilor serioase puse conștiinței umane de 

condițiile economice și sociale ale lumii contemporane, de coexistența națiunilor, de problema 

înarmării, de cea a războiului și a păcii. Și suntem pe deplin conștienți că soluția dată acestor 

probleme poate avea implicații asupra vieții de zi cu zi a muncitorilor și muncitoarelor din întreaga 

lume. Ne dorim, deci, la sfârșitul deliberărilor noastre, să le adresăm tuturor un mesaj de încredere, 

de pace și de prietenie. 

Fii iubiți, fiți siguri că Biserica vă cunoaște suferințele, luptele, speranțele; ea apreciază în 

mod deosebit virtuțile care înnobilează sufletele voastre: curajul, devotamentul, conștiința 

profesională, dragostea de dreptate; că ea  recunoaște pe deplin serviciile imense pe care, fiecare 

la locul său și în situații de multe ori obscure și disprețuitoare, le-ați adus întregii societăți. Biserica 

vă este recunoscătoare și vă mulțumește prin vocea noastră. 

În anii din urmă, ea a continuat să aibă în vedere spiritul acestor probleme din lumea 

muncii, de o complexitate în continuă creștere. Iar ecoul găsit în rândurile voastre de recentele 

enciclici papale dovedește cât de mult sufletul muncitorului din epoca noastră se află în acord cu 

cele ale celor mai reprezentativi lideri spirituali contemporani. 

Celui care a îmbogățit patrimoniul Bisericii cu aceste mesaje incomparabile, Papa Ioan al 

XXIII-lea, a dovedit că este capabil să găsească drumul spre inima ei. El a arătat cu strălucire în 

propria sa persoană toate dragostea Bisericii pentru muncitori, în egală măsură ca cea pentru 

adevăr, dreptate, libertate, caritate, care stau la baza păcii în lume. 

Din această iubire a Bisericii pentru voi, muncitorii, ne dorim și noi, de asemenea, să vă 

spunem cu toată convingerea sufletelor noastre: Biserica este prietena voastră! Aveți încredere în 

ea! Nefericitele neînțelegeri, din trecut, au întreținut prea mult timp sfidarea și lipsa de înțelegere 
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dintre noi; Biserica și clasa muncitoare au avut de  suferit într-un fel sau altul. Astăzi a sunat ceasul 

reconcilierii și adunarea Conciliului vă invită să-l sărbătorim fără ezitare. 

Biserica caută mereu să vă înțeleagă mai bine. Dar trebuie să încercați să înțelegeți, la 

rândul vostru, ceea ce este Biserica pentru voi, muncitorii, care ați devenit principalii artizani ai 

transformărilor prodigioase pe care lumea le cunoaște astăzi: fiindcă știți prea bine că fără un 

puternic suflu spiritual toate aceste transformări vor face mai degrabă rău omenirii decât să-i aducă 

fericirea. Nu ura este cea care va salva lumea, întrucât ea nu este singurul aliment de pe pământ 

care poate stinge foamea omului. 

Așadar, primiți mesajul Bisericii. Bine-primiți credința care vă luminează calea: ea este 

credința urmașului lui Petru și a celor două mii de episcopi reuniți în conciliu, este credința 

întregului popor creștin. Ea să vă lumineze! Ea să vă ghideze! Ea să vă facă să-l cunoașteți pe Isus 

Cristos, colegul vostru, modelul vostru,  mântuitorul întregii omeniri.  

 

Către cei suferinzi, 

Pentru voi toți, frați încercați și vizitați de suferințe cu o mie de fețe, Conciliul vă adresează 

un mesaj special. 

Simte ațintiți asupra sa ochii voștri care imploră, strălucitori de febră sau îngreunați de 

oboseală, privirile voastre întrebătoare, care caută în zadar răspuns pentru suferința umană și care 

cer cu nerăbdare să afle când și de unde le va veni alinarea. 

Iubiți frați, ne simțim profund atinși în inimile noastre de părinți și de păstori de gemetele 

și murmurele voastre. Și tristețea noastră crește la gândul că nu stă în puterea noastră să vă aducem 

sănătate trupească sau să diminuăm durerile voastre fizice, de care medicii, asistentele medicale și 

toți cei care se consacră bolnavilor fac eforturi să vă scutească, potrivit priceperii lor. 

Dar noi avem ceva mai profund și mai valoros să vă oferim: singurul adevăr capabil de a 

răspunde misterului suferinței și de a oferi un ajutor fără iluzie: credința și unirea cu omul durerilor, 

Cristos, Fiul lui Dumnezeu, răstignit pentru păcatele noastre și pentru mântuirea noastră. 

Cristos nu a eliminat suferința; el nici măcar nu a dorit să-i dezvăluie pe deplin misterul: a 

luat-o asupra sa și a făcut acest lucru pentru ca noi să înțelegem pe deplin prețul plătit. 

Vouă, tuturor, care simțiți o greutate mai mare a crucii, vouă, care sunteți săraci și 

abandonați, vouă, care plângeți, vouă, care sunteți persecutați pentru dreptate, vouă care suferiți în 

tăcere, vouă, aceste victime ale suferinței rămase anonime, vouă vă spunem:aveți curaj; voi sunteți 
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aleșii împărăției lui Dumnezeu, împărăție de speranță și de viață veșnică; voi sunteți frații lui 

Cristos în suferință; și împreună cu el, dacă doriți, puteți salva lumea! 

Iată știința creștină a suferinței, singura care dă pace. Să știți că nu sunteți singuri, uitați, 

abandonați și nici inutili; voi sunteți aleșii lui Cristos, copia sa vie și fidelă. În numele său, 

Conciliul vă salută cu iubire, vă mulțumește, vă asigură de prietenia sa, de asistență din partea 

Bisericii și vă binecuvântează. 

 

Către tineri, 

A venit și rândul vostru, tineri și tinere din întreaga lume, cărora Conciliul dorește să vă 

adreseze ultimul său mesaj. Pentru că voi sunteți cei care veți primi din mâinile bătrânilor voștri 

ștafeta de a trăi în lume, chiar în momentul celor mai gigantice transformări din istoria sa. Voi 

sunteți cei care, primind cel mai bun exemplul și învățătura părinților și profesorilor voștri, sunteți 

gata să construiți societatea de mâine: vă veți salva sau veți pieri odată cu ea. Biserica, timp de 

patru ani, a lucrat pentru a-și întineri fața, pentru a răspunde mai bine cerințelor fondatorului său, 

cel viu, Cristos pururea tânăr. Iar la sfârșitul acestei impunătoare "reîntineriri", ea se întoarce către 

voi. Aceasta este pentru voi, cei tineri, în special, căci ea vine, prin Conciliul ei, să aprindă o 

lumină: o lumină care să vă lumineze viitorul, viitorul vostru. 

Biserica este îngrijorată asupra perspectivei după care societatea pe care o veți construi va 

ști să respecte demnitatea, libertatea, dreptul persoanei: iar acești oameni vor fi urmașii voștri. 

Biserica este îngrijorată mai ales de maniera în care această societate va permite să 

înflorească comoara sa, mereu veche și mereu la fel de nouă, credința, și că sufletele voastre vor 

putea înota liber în strălucirea ei. Ea are încredere că veți găsi o asemenea putere și o asemenea 

bucurie că nu veți fi nici măcar ispitiți, asemenea unora dintre predecesorii voștri, să cedați 

seducției filozofiilor egoismului și plăcerii, sau celor ale disperării și neantului; și că în fața 

ateismului, fenomen agasant și care nu ține cont de vârstă, veți ști să vă afirmați credința în viață 

și ceea ce dă sens vieții: certitudinea existenței unui Dumnezeu drept și bun. 

În numele lui Dumnezeu și a Fiului Său Isus vă îndemnăm să vă deschideți inimile 

dimensiunilor întregii lumi, să ascultați chemarea fraților voștri și să vă puneți cu îndrăzneală 

energiile voastre tinere în serviciul lor. Luptați împotriva oricăror forme de egoism. Refuzați să 

dați frâu liber instinctelor de violență și de ură care atrag după ele războaie și un cortegiu întreg de 
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nenorociri. Fiți generoși, puri, respectuoși, sinceri. Și construiți cu entuziasm o lume mai bună 

decât cea a înaintașilor voștri! 

Biserica vă privește cu încredere și cu iubire. Îmbogățită  de un trecut îndelungat, dar mereu 

viu și aflată în marș  spre perfecțiunea umană în timp și spre destinele finale ale istoriei și ale vieții, 

ea este adevărata tinerețe a lumii. Ea deține déjà ceea ce constituie puterea și farmecul tinereții: 

capacitatea de a se bucura de ceea ce începe, de a se dărui fără rezerve, de a se reînnoi și de a 

reporni către noi cuceriri. Priviți-o și veți găsi în ea imaginea lui Cristos, adevăratul erou, umil și 

înțelept, profetul adevărului și al iubirii, însoțitorul și prietenul celor tineri. În numele lui Cristos, 

vă salutăm, vă îndemnăm la bine și vă binecuvântăm!” 

 

 

 

 

7. Discursul Papei Ioan Paul întâiul cu ocazia primei rugăciuni ”Angelus” – 27 

august 1978: 

 

”Ieri dimineață m-am dus liniștit în Capela Sixtină pentru a vota. Mi-am spus că niciodată 

nu voi putea fi suspectat pentru ceea ce îmi va rezerva viitorul. Mi-am dat seama că mi se va 

întâmpla ceva doar atunci când doi dintre vecinii mei (n.n. cardinali prezenți în conclav), mi-au 

murmurat cuvinte de încurajare. Unul dintre ei mi-a spus: "Curaj! Dacă Domnul  dă o sarcină grea, 

tot el oferă și ajutorul necesar de a o purta!". Celălalt a continuat: "Nu te teme, în întreaga lume 

există atâtea persoane care se roagă pentru noul papă". La momentul oportun, am acceptat.  

      Aproape imediat mi s-a cerut să aleg un nume. Fiindcă ești întrebat chiar și asupra 

numelui pe care intenționezi să-l porți! Am avut destul de puțin timp la dispoziție ca să mă gândesc 

la asta! Dar am făcut următorul raționament: Papa Ioan m-a consacrat episcop cu propriile sale 

mâini, aici, în Basilica Sfântul Petru, apoi, poate nedemn, i-am succedat pe scaunul episcopal al 

Veneției, pe Scaunul Sfântului Marcu, în acea Veneția care este încă atât de marcată de el. Toată 

lumea își amintește de el: gondolieri, surori, toată lumea. La scurt timp, Papa Paul nu doar că m-a 

numit cardinal, dar cu câteva luni înainte, pe podiumul din Piața San Marco, m-a îmbrăcat cu totul 

roșu, în fața a 20.000 de oameni, atunci când s-a dezbrăcat de haina sa și mi-a pus-o umeri. 

Niciodată nu mai fusesem îmbrăcat atât de în roșu! 
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      Pe de altă parte, în cei 15 ani de pontificat, acest Papă mi-a demonstrat nu doar mie, ci 

și lumii întregi, cum se iubește, cum se slujește, cum se lucrează și se suferă pentru Biserica lui 

Cristos. Pentru aceasta am spus, "Mă voi numi Ioan Paul". Nu am  nici "înțelepciunea inimii" Papei 

Ioan, nici pregătirea și cultura Papei Paul. Și cu toate acestea le-am luat locul, iar acum mă 

pregătesc să slujesc cât mai bine Biserica. Sper că mă veți ajuta cu rugăciunile voastre.” 

 

8. Discursul Papei Ioan Paul întâiul cu ocazia audienței săptămânale din 13 

septembrie 1978: 

 

”Mama mi-a spus când eram adolescent: "Ai fost foarte bolnav când erai mic: a trebuit să 

te duc la un doctor sau la un altul și să te veghez uneori toată noaptea. Mă crezi?". Cum i-aș fi 

putut spune: "Nu, mamă, nu te cred?". Bineînțeles că te cred, cred în ceea ce-mi spui, dar cred mai 

ales în tine. Tot la fel este și cu credința. Ea nu se rezumă doar la a crede în lucrurile pe care 

Dumnezeu ni le-a revelat, ci mai ales în a crede în el, cel care merită credința noastră, care ne-a 

iubit atât de mult și care a făcut din iubire atât de multe pentru noi. Există, de asemenea, unele 

adevăruri foarte ușor de recunoscut, întrucât adevărurile de credință sunt de două feluri: cele ce 

fac apel la spiritul nostru și cele care se ciocnesc de acesta.  

De exemplu, e frumos să auzi că Dumnezeu are atât de multă tandrețe pentru noi, chiar mai 

multă decât tandrețea pe care o mamă o arată de obicei micuților săi, așa cum spune Isaia. Este un 

lucru frumos si natural. A fost cândva un mare episcop francez, Dupanloup, care obișnuia să le 

spună rectorilor seminariilor: Le veți fi viitorilor preoți și tată, și mamă. E un lucru frumos.  

În cazul altor adevăruri, dimpotrivă, există un preț de plătit, ele costă! Dumnezeu trebuie 

să mă pedepsească; dacă într-adevăr rezist în convingerea mea, Dumnezeu va merge în spatele 

meu, mă va implora să mă convertesc, dar eu îl voi respinge din nou, îi voi spune tot nu! Ca să 

spun așa, tot eu sunt cel care-l forțez pe Dumnezeu să mă pedepsească. Acest lucru nu este frumos. 

Dar este un adevăr de credință.” 

 

9. Discursul Papei Ioan Paul al II-lea la sosirea la București – 7 mai 1999: 

 

”...Cu mare bucurie sosesc astăzi în România, naţiune mult dragă mie şi pe care de multă vreme 

doream să o vizitez. Cu profundă emoţie i-am sărutat pământul, recunoscător înainte de toate lui 
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Dumnezeu cel atotputernic care în prevăzătoarea sa bunăvoinţă mi-a hărăzit să văd realizat acest 

gând... 

Iată-mă, în sfârşit, între voi, pelerin de credinţă şi de speranţă. Pe voi toţi, preaiubiţi fraţi şi surori 

catolici din fiecare comunitate şi dieceză, preoţi, călugări şi laici, vă cuprind într-o îmbrăţişare 

plină de afecţiune şi emoţie, în timp ce vă salut cu cuvintele apostolului Paul: „Har vouă şi pace 

de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul nostru Isus Cristos” (1Cor 1,3). 

Vizita mea de acum vrea să confirme legăturile dintre România şi Sfântul Scaun, care au avut mare 

importanţă pentru istoria creştinismului în regiune....  

Preaiubiţi fraţi şi surori din România! Patria voastră a cunoscut în acest secol care se apropie de 

sfârşit ororile unor dure sisteme totalitare, împărtăşind în suferinţă soarta a numeroase alte ţări din 

Europa. Regimul comunist a suprimat Biserica de rit bizantin-român unită cu Roma, a persecutat 

episcopi şi preoţi, călugări, călugăriţe şi laici, dintre care nu puţini au plătit cu sângele fidelitatea 

lor faţă de Cristos. Unii au supravieţuit torturilor şi sunt încă printre noi. Gândul meu pătruns de 

emoţie se îndreaptă acum spre merituosul şi prea scumpul cardinal Alexandru Todea, arhiepiscop 

emerit de Făgăraş şi Alba-Iulia, care a petrecut 16 ani în închisoare şi 27 în domiciliu obligatoriu. 

Aducându-i omagiu lui, care, în suferinţa acceptată cu creştinească răbdare din mâinile lui Dum-

nezeu, îşi continuă slujirea de fidelitate faţă de Biserică, aş dori să aduc un cuvenit tribut de recu-

noştinţă şi celor care, făcând parte din Biserica Ortodoxă Română şi din celelalte Biserici şi comu-

nităţi religioase, au îndurat persecuţii similare şi grave limitări. Moartea i-a unit pe aceşti fraţi ai 

noştri de credinţă în mărturia eroică a martiriului: ei ne lasă o lecţie de neuitat de iubire faţă de 

Cristos şi Biserica sa. 

Slavă Domnului, după iarna cumplită a dominaţiei totalitare, a început primăvara speranţei. O dată 

cu evenimentele din 1989 şi România a început un proces de restaurare a statului de drept în res-

pectul libertăţilor, între care cea religioasă. Este vorba, desigur, de un proces, nu lipsit de obstacole, 

care trebuie continuat zi de zi, salvgardând legalitatea şi consolidând instituţiile democratice. Urez 

ca în acest efort de reînnoire socială naţiunea voastră să nu fie lipsită de sprijinul politic şi financiar 

al Uniunii Europene, din care România face parte prin istorie şi cultură. 

Pentru a vindeca rănile unui trecut crud şi dureros este nevoie de răbdare şi chibzuinţă, de spirit 

întreprinzător şi onestitate. Această îndatorire grea, dar înălţătoare, le revine tuturor; este o provo-

care mai presus de toate pentru voi, dragi tineri, care sunteţi viitorul acestui generos popor. Nu vă 

fie teamă să vă asumaţi cu curaj responsabilităţile şi să priviţi spre viitor cu încredere. Din partea 
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sa, Biserica Catolică este gata să-şi ofere contribuţia, străduindu-se prin orice mijloc posibil să 

contribuie la formarea unor cetăţeni atenţi la adevăratele exigenţe ale binelui comun. 

Românie, ţară-punte între Orient şi Occident, punct de răscruce între Europa centrală şi cea orien-

tală, Românie, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul titlu de „Grădina Maicii Domnului”, vin la 

tine în numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, şi al Preasfintei Fecioare Maria. În pragul unui 

nou mileniu, întemeiază-ţi viitorul mai departe pe stânca tare a evangheliei. Cu ajutorul lui Cristos 

vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm şi curaj. Vei fi naţiune prosperă, pământ roditor 

de bine, popor solidar şi făcător de pace. Dumnezeu să te ocrotească şi să te binecuvânteze mereu!” 

 

 

10. Discursul Papei Benedict al XVI-lea prin care și-a anunțat retragerea de pe 

scaunul petrin – 11 februarie 2013: 

 

”După ce mi-am examinat în repetate rânduri conștiința în fața lui Dumnezeu, am ajuns la 

certitudinea că puterile mele, din cauza vârstei înaintate, nu mai sunt potrivite pentru a exercita în 

mod adecvat ministerul petrin. Sunt foarte conștient că acest minister, prin esența sa spirituală, 

trebuie să fie îndeplinit nu numai prin faptă și cuvânt, ci și, nu mai puțin, prin suferință și rugăciune. 

Totuși, în lumea de azi, supusă atât de multor schimbări și agitată de probleme de mare relevanță 

pentru viața credinței, pentru a conduce barca Sfântului Petru și a vesti Evanghelia, e necesară și 

puterea, atât a trupului, cât și a sufletului, putere care, în ultimele luni, s-a diminuat într-atât încât 

trebuie să-mi recunosc incapacitatea de a administra bine slujirea încredințată mie. Pentru aceasta, 

foarte conștient de gravitatea acestui act, cu deplină libertate, declar că renunț la slujirea mea de 

episcop al Romei, succesor al Sfântului Petru, încredințată mie prin mână cardinalilor la 19 aprilie 

2005, astfel încât de la 28 februarie 2013, ora 20:00, scaunul Romei, Scaunul Sfântului Petru va fi 

vacant și va trebui să fie convocat, de cei cărora le revine acest lucru, conclavul pentru alegerea 

noului suveran pontif.  

Fraților preaiubiți, vă mulțumesc din adâncul inimii pentru toată iubirea și munca prin care ați 

purtat împreună cu mine povara  ministerului petrin și vă cer iertare pentru toate lipsurile mele. 

Acum, să încredințăm Sfânta Biserică grijii marelui ei păstor, Domnul nostru Isus Cristos, și s-o 

implorăm pe sfânta sa mamă, Maria, ca să asiste cu bunătatea sa maternă pe părinții cardinali în 
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alegerea noului suveran pontif.  În ceea ce mă privește, și în viitor voi vrea să slujesc din toată 

inima, cu o viață dedicată rugăciunii,  Biserica Sfântă a lui Dumnezeu.” 

 

11. Fragment din conferința susținută de cardinalul Joseph Ratzinger, viitorul 

Benedict al XVI-lea, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la debarcarea trupelor 

aliate în Normandia – 5 iunie 2004: 

 

”Ora la care a început debarcarea trupelor aliate în Franța ocupată de Wehrmachtul german, 

la 5 iunie 1944, a fost pentru oamenii din lumea întreagă, dar în egală măsură și pentru o mare 

parte a germanilor, un semn de speranță: pacea și libertatea urmau să revină în Europa. Ce se 

întâmplase? Un criminal și asociații săi reușiseră să preia puterea de stat în Germania. Și acest 

lucru a creat o situație în care, sub conducerea unui partid, dreptatea și nedreptatea au devenit atât 

de strâns legate una de alta încât la un moment dat au devenit aproape inseparabile, de 

nerecunoscut. Pentru că regimul condus de un criminal exercita, de asemenea, funcțiile clasice ale 

statului, dar veghea și asupra împlinirii lor. El a fost capabil, într-un anumit sens, să ceară supunere 

din partea cetățenilor și respectarea autorității de stat (Rom 12,1ss!), dar, în același timp,  a folosit 

instrumentele de drept ca metode de împlinire a intențiilor sale criminale. Statul de drept în sine, 

care în parte a continuat să funcționeze în formele sale obișnuite în viața de zi cu zi, a devenit în 

același timp, o putere de legitimare a desființării justiției: pervertirea legilor care trebuiau să 

slujească dreptății și, în același timp, consolidarea și impenetrabilitatea dominației  nelegiuirii, a 

condus la instalarea profundă a minciunii, care a întunecat conștiințele. În numele acestei împărății 

a minciunii, s-a instalat un regim al fricii, în care nimeni nu putea fi de încredere pentru un altul, 

pentru că fiecare, într-un fel, a încercat să se protejeze sub masca minciunii. O astfel de mască 

folosită pentru protecția proprie, a contribuit, pe de altă parte, la consolidarea puterii răului. Era 

așadar necesar ca lumea să intervină pentru a rupe inelul acțiunilor criminale, pentru a restabili 

libertatea și dreptatea.  

Acest lucru se impunea și tocmai de aceea nu doar țările ocupate de trupele germane sau 

supuse terorii naziste, ar trebui să aducă azi mulțumiri. Noi înșine, germanii, aducem mulțumiri 

pentru că, cu ajutorul acestei intervenții, am redescoperit libertatea și dreptatea. Dacă a existat 

vreodată, în istorie, un război drept, atunci în acesta subzistă, în angajamentul Aliaților (n.n: din 

Al Doilea Război Mondial), întrucât, în cele din urmă, interventia lor a devenit un bine pentru 
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țările transformate în teatre de război. O astfel de constatare pare importantă pentru că arată, pe 

baza unui eveniment istoric, lipsa de sustenabilitate a unui pacifism absolut. Acest lucru nu 

înseamnă mare lucru în fața obligației de a ne pune foarte atent astăzi  întrebarea dacă și în ce 

condiții este posibilă și legitimă o intervenție militară, pusă în serviciul păcii și atentă la standardele 

ei morale, dar îndreptată împotriva regimurilor nedrepte. Mai ales, pentru a mă face și mai bine 

înțeles, sper, subliniez că pace și legea, pacea și dreptatea sunt inseparabil legate. Atunci când 

legea dispare, când nedreptatea devine lege, pacea este aceea care devine amenințată și deja, în 

parte, ruptă. Preocuparea pentru pace este, în acest sens, mai presus de toate preocuparea pentru o 

formă de lege care garantează dreptate individului și comunității în ansamblul ei. 

În Europa, după încheierea ostilităților, în mai 1945, ne-a fost dat să trăim o perioadă de pace, după 

ce tot continentul nostru nu mai cunoscuse, de-a lungul istoriei sale, o astfel de perioadă lungă de 

timp petrecută în război. Aceasta este în mare măsură meritul primei generații de politicieni de 

după război - Churchill, Adenauer, Schumann, De Gasperi, cărora trebuie să le mulțumim pentru 

ceea ce au făcut; trebuie să le mulțumim pentru că elementul fundamental al gândirii lor nu a fost 

ideea de răzbunare, de revanșă sau chiar de răzbunare și umilire a celor învinși, ci datoria de a le 

garanta tuturor drepturile; în locul adversității au introdus ideea colaborării, a schimbului de daruri 

oferite și acceptate, cunoașterea și prietenia mutuală, ținându-se cont de diversitatea fiecărei 

națiuni, de conservarea identității sale, păstrate într-o responsabilitate comună și ținându-se cont 

de lecția recent primită în cazul pervertirii legii. Centrul motor al acestei politici de pace a fost 

legătura dintre actul politic și moralitatea sa. Criteriul interior al tuturor politicilor aplicate a fost 

cel al valorile morale pe care nu noi le-am inventat, dar care sunt prezente și care sunt aceleași 

pentru toți oamenii. O spunem deschis, acești politicieni au inclus ideea  pe care și-au făcut-o 

asupra moralității statului, asupra păcii și responsabilității în credința lor creștină, care a depășit 

încercările Iluminismului și care au reușit în mare măsură să se ridice deasupra disputelor mărunte 

de partid care interpretau cu totul altfel dreptatea și morala. Ei nu au dorit să construiască un stat 

confesional, ci un stat condus de rațiuni etice; credința lor i-a ajutat să recupereze și să restabilească 

viața, de multe ori aservită și denaturată de tiraniile de orice fel. Ei au făcut o politică a dreptății, 

a dreptății morale; creștinismul lor nu s-a îndepărtat de dreptate, dar a fost și mai puternic condus 

de temeiurile ei. 

... Un alt fenomen care ne oprimă astăzi mai mult ca oricând este cel al terorii, care între 

timp, a devenit o nouă față a războiului mondial - un război fără frontiere fixe, care poate lovi 
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oriunde și care nu mai recunoaște distincția dintre combatanți și civili, între vinovați și nevinovați. 

Este cunoscut că teroarea sau crima organizată face totul pe ascuns, își întărește și extinde rețeaua 

de simpatizanți, încearcă să aibă acces deopotrivă și la arme nucleare și la cele biologice, ceea ce 

face ca pericolul ce ne amenință să fi devenit foarte mare: dacă tot acest potențial distructiv s-ar 

afla doar în mâinile marilor puteri, s-ar mai putea spera ca rațiunea și conștientizarea amenințărilor 

asupra oamenilor și a statelor să excludă, în cele din urmă, utilizarea unor astfel de arme.  

Într-adevăr, am fost cruțați de așa ceva, Domnul fie lăudat, în ciuda tuturor tensiunilor dintre Est 

și Vest, a amenințărilor cu războiul pe scară largă! Dar forțele teroriste și organizațiile criminale 

nu fac favoruri dreptății, întrucât unul dintre elementele de bază ale terorii are la bază distrugerea 

cu orice preț, - chiar și al autodistrugerii, o autodistrugere care este transfigurată în martiriu și 

convertită în promisiuni. 

Sarcina lor, sarcina noastră este de a face ca dreptatea să funcționeze în integralitatea ei, 

nu numai în domeniul tehnologiei și a dezvoltării materiale, dar, de asemenea, și mai presus de 

toate ca o proprietate a adevărului, subliniind capacitatea sa de a recunoaște binele, starea de drept 

și, prin urmare, presupunând pacea în lume. Sarcina noastră, a creștinilor de astăzi, este aceea de 

a insera noțiunea noastră despre Dumnezeu în lupta pentru om. Două lucruri caracterizează această 

noțiune despre Dumnezeu: Dumnezeu însuși este Logos - sens, argument, cuvânt, și iată de ce 

omul îi corespunde prin deschiderea rațiunii și prin apărarea unei științe care nu este pur și simplu 

matematica, dar care în același timp îi construiește binele și îi apără demnitatea. Credința în 

Dumnezeu-Logosul este în același timp credința în puterea creatoare a rațiunii; este credința într-

un Dumnezeu Creator, ceea ce definește convingerea că omul este creat după chipul lui Dumnezeu 

și că în acest caz participă la demnitatea inviolabilă a lui Dumnezeu însuși. Ideea drepturilor 

omului găsește aici fundația sa cea mai profundă, chiar dacă dezvoltarea ulterioară și vicisitudinile 

sale istorice au parcurs căi diferite.” 

 

12. Textul materialului publicat de jurnalistul Vittorio Messori, ”Îndoieli asupra 

cotiturii Papei Francisc”, în ziarul ”Corriere della Sera” la 24 decembrie 2014: 

 

”Cred că este corect să recunosc din capul locului: am abuzat, probabil, de spațiul ce-mi 

este în general alocat, întrucât ceea ce propun prin aceste rânduri este mai mult decât un articol, 

este o reflecție personală. Mai degrabă un fel de mărturisire pe care mi-aș fi amânat-o cu bucurie 
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dacă nu mi-ar fi fost cerută. Dar, da, amânată fiindcă evaluarea mea (și nu doar a mea) asupra  

pontificatului Papei Francisc oscilează mai mereu între adeziune și perplexitate, devenind o 

variabilă în funcție de diverse momente, oportunități, teme. Papa nu a fost imprevizibil. Pentru 

acela ce-i evaluează valoarea, m-am numărat printre cei care au așteptat un sud-american (pe 

scaunul lui Petru, n.n) și un om cu o bogată experiență pastorală,  acomodat cu activitatea de a 

administra zi de zi, ca să echilibreze un profesor admirabil, un teolog prea rafinat pentru unele 

palate, cum a fost îndrăgitul Joseph Ratzinger. Un papă deloc imprevizibil, prin urmare, dar care 

imediat mai apoi, de la primul "Buna seara", s-a dovedit imprevizibil, reușind să modifice inclusiv 

opinia unora dintre cardinalii care se număraseră printre electorii săi. O imprevizibilitate care 

continuă, dublată de tulburarea liniștii mediilor catolice, obișnuite mai degrabă de a evita propria 

gândire în materie de credință și morală și invitate mai mereu să urmeze "exemplul Papei." 

Cu siguranță, dar care Papă? Acela care oferă  omiliile de la liturghiile de dimineață din 

”Santa Marta”, predicile păstorului din vechea gardă, cu sfaturi bune și cuvinte înțelepte, și chiar 

cu avertismente insistente de a nu cădea în capcanele pe care ni le întinde Diavolul? Sau acela care 

telefonându-i lui Giacinto Marco Pannella (n.n. - lider al Partidului Radical din Italia), activ încă 

în ciuda vârstei înaintate, îi urează "spor la treabă", când este cunoscut faptul că de zeci de ani, 

"treaba" liderului radical în cauză a constat și constă în a se lupta pentru divorț, avort, eutanasie, 

încurajarea homosexualității, teoria sexului liber și așa mai departe? 

Papa care, în discursul din preajma Crăciunului adresat Curiei Romane, s-a referit cu 

convingerea Papei Pius al XII-lea (dar, în fapt a Sfântului Paul însuși) la definirea bisericii drept 

"trup mistic al lui Cristos"? Sau acela care, în primul interviu acordat lui Eugenio Scalfari, nu a 

ezitat să-i ridiculizeze pe cei care  credeau că "Dumnezeu este catolic", și că Biserica, una, sfântă, 

apostolică și romană rămâne doar o opțiune, un accesoriu menit să fie adăugat sau nu, în funcție 

de gustul personal, Sfintei Treimi? 

Acel papă argentinian, conștient prin experiență directă de drama Americii Latine care 

tinde să devină un fost continent preponderant catolic, o dată cu cu trecerea în masă a acelor 

popoare la un creștinism de tip protestant penticostal? Sau acel papă care preferă să zboare pentru 

a-l îmbrățișa și a-i ura succes unui prieten foarte drag, un păstor mai exact al unei comunități pe 

care o golește de catolicism tocmai prin prozelitismul pe care tocmai el, Papa, l-a condamnat cu 

atâta asprime? 
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Am putea merge mai departe, desigur, cu acele aspecte care par și probabil și sunt, de fapt 

contradictorii. S-ar putea, dar ar fi greșit pentru un credincios. Acesta din urmă știe că nu privește 

spre un pontif la fel cum privește spre președintele ales al Republicii sau spre un rege, continuator 

al tradiției monarhice. Desigur, în timpul conclavului, aceste instrumente ale Duhului Sfânt care 

sunt, conform credinței, cardinalii electori, împărtășesc limitări, erori, pot chiar comite păcate care 

mai apoi să marcheze întreaga umanitate. Dar capul unic și adevărat al Bisericii este Cristos cel 

atotputernic și atotștiutor, care știe mai bine decât noi care este cea mai bună alegere în cazul 

aceluia care pentru un timp va fi reprezentantul său pe acest pământ. O alegere care poate părea 

derutantă contemporanilor, a căror viziune rămâne limitată, dar care din perspectivă istorică, își va 

dezvălui mereu motivele. 

Oricine cunoaște cu adevărat istorie este surprins și nu-i rămâne altceva decât să constate 

meditativ - din perspectiva milenară care este cea a Bisericii Catolice – că fiecare papă, conștient 

sau nu, a jucat propriul său rol și, în cele din urmă, s-a dovedit a fi necesar. 

Tocmai pentru că îmi conștientizez alegerea de a observa, de a asculta, de a reflecta, nu-mi 

este permis să mă hazardez în a formula opinii temerare, ba chiar de-a dreptul nesăbuite. Și mă 

refer și la întrebarea care nu poate fi scoasă din context: "Cine sunt eu să judec?". Eu, cel care – 

asemenea multor altora - cu excepția unuia singur – nu beneficiaz cu adevărat de "carisma papală," 

ajutorul promis prin asistența Duhului Sfânt. Și celor care ar fi tentați să judece, să aprobe plenar 

și integral, de mai multe ori repetat - oral și în scris - activitatea Papei Francisc din partea actualului 

"Papă emerit", atât de diferiți în stil, în formare, ba chiar și programe de guvernare - o astfel de 

aprobare ne-ar spune ea ceva? 

Este teribilă responsabilitatea celui chemat azi să răspundă la întrebarea: "Cum vestești 

Evanghelia contemporanilor tăi? Cum arăți că Cristos nu este o fantezie decolorată și depășită, ci 

chipul uman al acelui Dumnezeu creator și salvator care poate și vrea să ne ofere tuturor un sens 

vieții și morții?”. Multe răspunsuri, de cele mai multe ori contradictorii. 

Acela care înțelege cât de cât chestiunea, după zeci de ani de experiență eclezială, pe care 

o am și eu, știe că e greu să ai răspunsuri.  Vreau să spun ”aș”, este necesar condiționalul pentru 

că nimeni și nimic nu mă poate încredința că posedă modelul corect. N-aș risca să fiu altfel 

asemenea orbului din Evanghelie, cel care dorea să le fie ghid altor orbi, și să închei totul într-o 

groapă? Altfel, unele alegeri pastorale ale "episcopului Romei", așa cum el preferă să fie numit, 

m-au convins; dar altele m-au lăsat perplex, mi s-au părut aproape deloc inspirate, chiar suspecte 
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de populism și incapabile să obțină mai mult decât un interes superficial și efemer. Mi-aș dori să 

observ anumite priorități și programe, în speranța unui apostolat cât mai fructuos. 

Mi-aș dori să cred: la condițional, repet, în conformitate cu exigențele unei perspective de 

credință în care nu contează cine, chiar și un laic (Codul canonic specifică clar) își poate exprima 

gândirea, cu condiția ca ea să fie calmă și motivată din perspectiva evanghelizării. Lăsându-i cu 

toate acestea omului care a ieșit îmbrăcat în alb din conclav strategia generală și, mai ales, custodia 

asupra ”depositum fidei”.  

În orice caz, nu uit ceea ce Papa Francisc însuși a menționat în mod expres în recentul său 

discurs în fața Curiei: este ușor, a spus el, să-i critici pe preoți, dar câți se roagă pentru ei? Îmi 

amintesc, de asemenea, că el este, pe pământ, "primul" între preoți. Și, prin urmare, cer tuturor 

celor care critică, acele rugăciuni de care lumea râde, dar care conduc, în secret, soarta Bisericii și 

a lumii.” 

  

 

 

 

 

 


