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Introducere 

 

 Lucrarea de față își propune să analizeze biblioteca parohiei „Sfântul Anton de Padova” 

din Constanța, datorită istoriei acestei biserici și a istoriei comunității parohiale. Deși azi nu 

este parohia mea, o consider biserica mea de suflet, în care am primit primele sacramente, și 

cred că este momentul să începem să aducem la lumină și frumusețile sale interioare, să arătăm 

grija sa față de comunitate manifestată și prin cărțile strânse. 

 Structura acestei lucrări, pornește de la conceptul de bibliotecă privit în mod general, 

dar și particular cu referire la biblioteca ecleziastică, la atribuțiile și însemnătatea pe care o are 

în Biserică, fiind păstrătoare a memoriei trecutului.  

Și cum obiectul de bază al bibliotecii nu este altul decât cartea, în primul capitol se va 

face o scurtă incursiune despre începuturile scrierii, despre alfabet, despre civilizațiile antice, 

Grecia și Roma, despre începuturile creștinismului și al Bisericii, pentru că în toate civilizațiile, 

bibliotecile au avut un rol cultural extrem de important, și aici au găsit un instrument ideal de 

luptă. Toate civilizațiile prin care au trecut omenirea, au urmat același proces neînduplecat, de 

înălțare și prăbușire, de cucerire și supunere, de înflorire și decădere, iar bibliotecile au 

constituit un barometru al societății, au înflorit sau au ajuns în declin, odată cu ele.   

 Este știut faptul că cea mai veche funcție a bibliotecii este de a conserva, păzi și 

administra cunoștințele umane. În primul mileniu al creștinismului, Biserica este cea care 

păstrează și transmite cultura antică, este singurul factor de stabilitate, este singura care 

stăpânește limbile de cultură latină și greacă, devine astfel, garant al păstrării patrimoniului 

cultural, istoric și artistic. Păstrarea cărților și favorizarea lecturii, sunt parte indisolubilă din 

misiunea de evanghelizare a Bisericii. Asumându-și acest rol, Comisia Pontificală pentru 

Bunurile Culturale ale Bisericii, emite în martie 1994, Scrisoarea Circulară despre Bibliotecile 

Ecleziastice în Misiunea Bisericii și în februarie 1997, Scrisoarea Circulară despre Funcția 

Pastorală a Arhivelor Bisericești.   

 După cele două documente pontificale se va prezenta în lucrare, legislația națională și 

internațională în vigoare, din țara noastră, cu privire la patrimoniu: concept, definiție; 

recunoașterea dreptului fundamental la cultură; regimul juridic al protejării patrimoniului 

cultural național mobil: inventarierea, clasarea, păstrarea, conservarea; recuperarea bunurilor 

culturale mobile care au părăsit ilegal țara; instituțiile care protejează patrimoniul cultural; 

cadrul juridic privind bibliotecile. 

În ultimul capitol, se va face referire la Biserica și parohia „Sfântul Anton de Padova” 

din Constanța, despre istoria construcției acesteia și a comunității, despre situția economică și 
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socială în care acestea apar, despre situația acestei regiuni dintre Dunăre și Marea Neagră, 

despre Dobrogea cu varietatea ei de culturi, de comunități etnice și de confesiuni religioase. 

Vor fi prezentate de asemenea, colecțiile de carte din biblioteca parohiei, colecția de Biblie, de 

Misale și Lecționare, de breviare, cărți devoționale și cărți teologice, cu o scurtă descriere la 

început, cu privire la semnificația și importanța acestora în viața liturgică și în viața comunității 

credincioase. 

 

Capitolul I. Conștientizarea cărților ca patrimoniu cultural, Biserica garant al păstrării 

acestui patrimoniu. 

 

I. 1. Scurt istoric despre scriere, alfabet, bibliotecă. 

 

      Biblioteca, ca instituție de cultură ce colecționează cărți, manuscrise, periodice, etc., 

pentru a le oferi în mod organizat cititorilor, este aceea care păstrează cunoștințele acumulate 

de-a lungul secolelor de către umanitate, și de asemena este un instrument educațional față de 

generațiile viitoare și de conservare a acestor cunoștințe.  

Grija pe care o avea lumea antică pentru a păstra documentele privind legislația, tratatele 

care existau între state, acordurile comerciale dintre acestea și numărul lor sporit, a determinat 

apariția unei organizări sistematice pentru păstrarea acestor documente în siguranță și  

desemnarea unei persoane care să fie în măsură pentru a le descrie, pentru a le clasifica și a le 

pune la dispoziție, la cerere.  Se poate spune astfel,  că bibliotecile și-au avut apariția, odată cu 

nevoia de cunoaștere a omului și după inventarea și răspândirea alfabetului. 

    Inventarea alfabetului a dărâmat ziduri și a deschis uși pentru ca mulți oameni, și nu 

doar un grup de inițiați, să poată să aibă acces la gândirea scrisă. „Alfabetul – potrivit lui Eric 

A. Havelock - a fost la început un intrus fără statut social. Elita societății a continuat să recite 

și să interpreteze. Utilizarea scrisului s-a răspândit cu pași lenți, graduali, blânzi”1. La început 

și timp de secole, poveștile au prins contur pe pagina albă a minții și au fost făcute publice prin 

citirea lor cu voce tare. Ele erau însă concepute, într-un anumit sens, pentru comunicarea orală. 

Versiunea scrisă a cărților era doar o garanție împotriva uitării. Cele mai vechi texte au servit 

drept partituri muzicale ale limbii, pe care le foloseau și le citeau doar autorii și interpreții de 

                                                           
1 Irene Vallejo – El infinito en un junco – La invencion de los libros en el mundo antiguo, Editura Siruela, 
Madrid 2021, p. 123. 
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specialitate. Pentru spectatori, muzica cuvintelor ajungea prin intermediul auzului și nu al 

văzului. 

Ascensiunea și declinul bibliotecilor este legată de apogeul și căderea civilizațiilor care 

le-au creat.  

Grecii au dat naștere primei civilizații europene care a influențat dezvoltarea lumii, 

aceștia cunoscuseră scrierea în vremea apogeului cretan și a regatelor miceniene, cu 

constelațiile lor de semne misterioase în slujba contabilității palatului. În secolul al VI lea î. de 

C. apare proza, și cu ea scriitorii înșiși, care nu-și mai construiau operele în pasajele misterioase 

ale memoriei, ci se așezau să traseze literele pe tăblițe sau papirusuri. Fără îndoială, oralitatea 

însăși a fost transformată în contact cu alfabetul, cuvintele odată scrise au început să fie ancorate 

în ordinea lor precum notele pe o partitura. „Socrate se temea că, din cauza scrisului, oamenii 

vor abandona sfera propriei reflecții, el bănuia că, datorită ajutorului literelor, cunoașterea va fi 

încredințată textelor, fără efortul de a le înțelege în profunzime, va fi suficient să le aibă la 

îndemână și astfel nu ar mai fi vorba de propriile noastre cunoștințe, încorporate în noi și parte 

a propriului nostru bagaj, ci doar o anexă a acesteia”2. Ca o mare ironie, Platon a explicat într-

o carte disprețul maestrului său pentru cărți, păstrând astfel scrisă, critica sa la adresa scrisului 

pentru noi, viitorii săi cititori. 

Nici cunoașterea, nici întreaga literatură nu încap într-o singură minte, dar datorită 

cărților fiecare dintre noi găsește drumul către toate poveștile și către toată cunoașterea, datorită 

literelor facem parte din cel mai mare și mai inteligent creier care a existat vreodată. J. L. Borges 

scria: „Dintre diferitele instrumente ale omului, cel mai uimitor este, fără îndoială, cartea. 

Celelalte sunt extensii ale corpului său, microscopul și telescopul sunt extensii ale văzului, 

telefonul este extensia vocii; apoi avem plugul și sabia, extensii ale brațului său. Dar cartea este 

altceva, cartea este o extensie a memoriei și a imaginației”3. 

Academia lui Platon avea fără îndoială propria sa bibliotecă, însă colecția pe care o avea 

Liceul lui Aristotel o întrece cu mult față de predecesorii săi. Strabon spune despre Aristotel că 

a fost ”primul despre care știm că a colecționat cărți”. Dar, cea mai mare bibliotecă a antichității, 

care își păstrează supremația în întreaga epocă elenistică este Biblioteca din Alexandria. Muzeul 

și Biblioteca făceau parte din incinta palatului, protejate de zidurile cetății. Pentru un grec, un 

Muzeu este o incintă sacră în cinstea muzelor, fiicele Memoriei, zeițele inspirației. Biblioteca  

care conținea mai mult de 700000 de suluri de papirus, reprezenta cele mai mari aspirații ale 

                                                           
2 Ib. 1, p. 125. 
3 Ib. 1, p. 126. 
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minții umane, acolo marii gânditori ai timpului, oameni de știință, matematicieni, poeți din toate 

civilizațiile au venit pentru a studia și a schimba idei, au contribuit la înțelegerea fundamentală 

a vieții și a legilor naturii, împreună au promovat rațiunea, toleranța, înțelegerea, ecumenismul, 

au pus bazele științei și au împins limitele cunoașterii noastre. Au dezvoltat noi ramuri ale 

științei gramatica, geometria, conservarea manuscriselor, au avansat medicina. 

Acolo, pe malul Mării Mediteraneene, s-a născut prima cultură care a vrut să îmbrățișeze 

cunoașterea întregii umanități. În cele mai bune vremuri ale istoriei bibliotecii, filozofii stoici 

au îndrăznit să învețe pentru prima dată că toți oamenii sunt membri ai unei comunități fără 

frontiere și că sunt obligați să respecte umanitatea oriunde și în orice circumstanțe o găsesc. 

Până să fie detronată de Roma, Alexandria acest oraș tânăr și puternic era centrul 

civilizației care depășea frontierele, capitala puterii economice, limba greacă devine lingua 

franca, greaca koine sau limba greacă vorbită curent, obiceiuri, credințe și moduri de viață 

comune prind rădăcini în toate teritoriile cucerite de Alexandru.   

„Imperiul Romei, nu ar fi fost decât o cucerire efemeră, dacă s-ar fi mulțumit să impună 

lumii prin forță o organizare politică sau chiar legi. Adevărata sa măreție rezidă poate mai mult 

în ceea ce a fost și rămâne, capacitatea sa de iluminare spirituală. În occident, această capacitate 

a deschis imense regiuni tuturor formelor de cultură și de gândire, și în orient,  a permis 

comorilor de spiritualitate și de artă elenică, să supraviețuiască și să conserve virtutea lor 

fertilizantă”4. 

Milioane de file de poveste s-au țesut în istoria Romei. Milenii s-au scurs de la 

întemeierea cetății care a contribuit indubitabil la dezvoltarea socială, culturală, economică și 

spirituală a societății umane. Roma și-a adus din plin contribuția la șlefuirea omului. Cultura și 

artele, principiile de drept, ierarhizarea socială, arhitectura, literatura sunt doar câteva exemple 

ale noțiunilor care au însoțit timpul în scurgerea sa și au contribuit la construirea societății 

actuale așa cum o știm, ori sunt prezente ca pagini de istorie gata oricând să ofere învățături 

despre ceea ce a fost și poate, va mai fi. Istoria Romei te face să te oprești o clipă spre a-i asculta 

învățămintele și sfaturile. „Multe legende aureolează originile popoarelor ale orașelor și ale 

cultelor antice. Niciuna nu a avut importanța povestirilor privitoare la nașterea Romei. Nu este 

ușor să se deosebească în ele realitatea de ficțiune”5. 

Toată puterea sa militară, bogăția, căile de transport, lucrările de inginerie compuneau 

un sistem puternic, de neînvins, dar uscat, lipsit de poezie și de povestiri. Dar, dincolo de 

                                                           
4 Pierre Grimal, Civilizația romană, Editura Minerva, București 1973, p. 207 
5 Raymond Bloch, Jean Cousin – Roma și destinul ei, Editura Meridiane, București 1985, p. 59. 
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abilitățile lor de necontestat pentru războaie și barbarie, au avut o sclipire de uimitoare umilință 

în a recunoaște că, cultura greacă era mult superioară. Grecia rămâne idealul de perfecțiune care 

trebuie atins. Astfel, romanii au început să vorbească limba grecilor, intelectualii și autorii latini 

prezentându-se ca discipoli ai clasicilor greci. Romanii au învățat să scrie imitându-i pe greci 

care din secolul al VIII lea  î. de C., trăiau în sudul Italiei, într-o colonie prosperă, Magna 

Grecia, care prin intermediul comerțului și al călătoriilor, cultura și scrierea lor alfabetică a 

ajuns în nord. Primii italieni din nord care au învățat alfabetul grecesc și l-au adaptat la limba 

lor au fost etruscii, apoi vecinii lor din sud, romanii - care, deși nu le plăcea să recunoască acest 

lucru, au fost timp de zeci de ani supuși unei dinastii etrusce – au profitat cu entuziasm de 

această minunată inovație și au adaptat la rândul lor, alfabetul etrusc, cu unele ajustări, 

aducându-l la cel latin.  

Pragmatici și organizatori înnăscuți, romanii nu s-au remarcat printr-o mare 

originalitate, ci printr-o importantă doză de adaptabilitate, modelul nu a fost copiat integral și 

fără modificări, meritul lor a fost acela de a adapta totul la propriile necesități. 

„Este de remarcat faptul că cele mai vechi texte păstrate reprezintă formule juridice, fără 

îndoială deoarece legea constituie cel dintâi domeniu în care s-a resimțit nevoia asigurării unei 

permanențe a cuvântului și a frazei. Dar, este de asemenea cert – istoria redactării celor 

douăsprezece Tabule este relevantă – că primele eforturi s-au concentrat asupra enunțului oral, 

formula fiind propusă memoriei, înainte de a fi gravată pe lemn sau pe bronz”6. 

Imperiile tinere au dorințe simple, vor totul, aspiră la puterea militară, economică și la 

splendorile lumii vechi. Noile extravaganțe ale nobililor erau cărțile, acele obiecte rare și 

exclusiviste care nu erau la îndemâna oricui. La început își trimiteau servitorii la Alexandria și 

la alte mari centre culturale cu misiunea de a comanda copii de la comercianții experți. Apoi au 

descoperit că era mult mai ușor să adune biblioteci întregi în incursiunile lor războinice pe 

teritoriile grecești. Astfel, literatura a devenit pradă de război, generali iubitori de cunoaștere, 

aduc la Roma, printre altele, toate cărțile care aparțineau casei regale macedonene, din care 

făcea parte Alexandru și cel mai râvnit trofeu, colecția lui Aristotel. 

 „În ciuda acestui puternic handicap, scriitori romani au reușit în câteva generații să 

făurească o proză latină în stare să rivalizeze cu cea a istoricilor și filozofilor eleniști. 

Sprijinindu-se pe cuceririle deja realizate – mai ales cele ale limbii politice modelată de 

redactarea textelor juridice și de cea a dărilor de seamă ale ședințelor senatului – ei n-au șovăit 

să redacteze mai întâi narații istorice, pentru care vocabularul tradițional era suficient și care 

                                                           
6 Ib. 4, p. 208 
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puteau profita de exemplele date de către epopeile naționale compuse la sfârșitul secolului al 

III lea î. C, de către Naevius și Ennius. (...) această proză atestă încă o anumită rigiditate; fraza 

este adesea scurtă, tăioasă ca o formulă de lege, propozițiile se juxtapun paralel unele altora în 

serii interminabile, dar uneori chiar monotonia lor nu este lipsită de măreție și de forță”7. 

 

I. 2. Biserica în misiunea ei de a conserva, proteja și evalua acest patrimoniu. 

 

„Înțelepciunea lumii antice, consacrată în literatura greacă și romană, și învățătura cu 

adevărat memorabilă a popoarelor antice au servit, cu siguranță, pentru a anunța zorii 

Evangheliei pe care Fiul lui Dumnezeu, judecător și învățător al harului și al adevărului, lumină 

și călăuză a neamului omenesc, a proclamat-o pe pământ. Aceasta a fost părerea Părinților și a 

Doctorilor Bisericii. În aceste monumente literare remarcabile ale antichității, ei au recunoscut 

pregătirea spirituală a omului pentru bogățiile supranaturale pe care Isus Cristos le-a comunicat 

omenirii pentru a da istoriei împlinirea sa. Astfel, inaugurarea creștinismului nu a însemnat 

ștergerea realizărilor anterioare ale omului. Nu s-a pierdut nimic din ceea ce era în vreun fel 

adevărat, drept, nobil și frumos”.8 

Creștinismul s-a dezvoltat dintr-o mică grupare iudaică aflată într-un colț îndepărtat al 

Imperiului Roman, ajungând o forță religioasă majoră în secolul al III lea, pentru ca mai apoi 

să devină religia de stat a Imperiului Roman începând cu secolul al IV lea; s-a dezvoltat într-un 

mediu favorabil progresului, religia cea nouă a fost înțeleasă de un grup mic de oameni la 

început, ei nu erau revoluționari din punct de vedere politic și social, erau pur și simplu 

inovatorii vieții morale și religioase, acceptau autoritatea imperială, nu tăgăduiau celelalte 

puteri ale statului, fiindcă toate veneau din voința lui Dumnezeu. 

În primele veacuri ale creștinismului, Biserica se arată reticentă în privința culturii 

datorită formației culturale a primilor creștini, a originii, a tradiției iudaice cu privire la  religia 

cărții. Lucrurile se schimbă însă, odată cu Căderea Imperiului Roman (471) și a invaziilor 

barbare, Biserica devine singurul factor de stabilitate într-un vid de putere politic și 

administrativ, este singura care stăpânește limbile de cultură (latină în apus, greacă în răsărit). 

Oralitatea devine insuficientă în transmiterea credinței, stăpânirea limbii latine de către 

cler devine necesară în citire și scriere, trebuie să fie încurajată alfabetizarea. Părinții Bisericii, 

greci și latini, cu toții sunt produse ale sistemului educativ al Antichității, competențele lor 

                                                           
7 Ib. 4, p. 212 
8 Pp. Ioan XXIII, Veterum Sapientia, 1962  
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culturale devenind instrumente în favoarea noii evanghelizări, prin aceasta Biserica devine timp 

de secole cea care păstrează și transmite cultura antică.  

 

I. 2. A. Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii. Scrisoarea 

circulară despre bibliotecile ecleziastice în misiunea Bisericii. 

 

Deși nu lipsesc unele regrese în cadrul dezvoltării sale istorice, pe care astăzi nu le mai 

împărtășește, Biserica și-a dat concursul în mod determinant la crearea instituțiilor culturale, și 

nu de puține ori cu un impuls inovator și cu rezultate realizabile în viitor. „Desfășurându-și 

activitatea misionară printre neamuri, Biserica intră în contact cu diferite culturi și se implică 

în procesul de inculturare. Aceasta este o exigență ce i-a marcat întregul drum prin istorie, dar 

astăzi este deosebit de acută și urgentă”.9 Pe termen lung, creștinismul devine patronul major 

al educației în Occidentul latin având ca prioritatea susținerea față de misiunea Bisericii.  

 „Viziunea creștină asupra scrierilor sacre, cărții venerabile, însă nu ezoterice, ca matrice 

a unei științe care aspiră, prin natura sa, la o răspândire universală, a influențat, cu siguranță, 

procesul de comunicare și de răspândire a tuturor formelor de cultură, imprimând un impuls 

epocal ale cărui reflexe nu au încetat să se facă vizibile pe planul instituțiilor sociale și al 

reflectărilor culturale omogene cu acestea. Este de ajuns să amintim influența exercitată de 

tradiția școlilor de pe lângă catedrale, ale scriptoriilor și ale așa-numitelor Studia din cadrul 

mănăstirilor, ale facultăților teologice, ale academiilor bisericești, nu numai asupra dezvoltării 

ideii de bibliotecă, ci și asupra evoluției instituțiilor legate de producerea și răspândirea 

științei10. 

În cadrul mai specific al ideii de bibliotecă, e folositor să amintim faptul că unele evoluții 

calitative în conceperea și organizarea internă a acestei instituții s-au maturizat în mediul 

ecleziastic. Ordinul cistercian a fost, de exemplu, cel care a realizat prima trecere semnificativă 

de la o bibliotecă de conservare cantitativă (masa volumelor concepută exclusiv ca bun 

patrimonial) la o bibliotecă de conservare calitativă (care constă într-o selecție specifică a 

cărților care trebuie adunate și păstrate). O dezvoltare semnificativă care a urmat, s-a produs în 

cadrul tradiției ordinelor cerșetoare, atunci când bibliotecile au fost obiectul unei atenții 

îndreptate în mod sistematic pentru organizarea după norme și principii raționale a inventarului 

și a depozitului, în vederea studiului și a consultării. 

                                                           
9 Pp. Ioan Paul al II lea, Enciclice, Redemptoris Missio, Editura ARCB, București 2008, 52, p. 403 
10 Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii - Bibliotecile ecleziastice în misiunea 
Bisericii, Revista Pro Memoria, București 2003, 2.1, p. 140  
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De fapt, a trebuit să se aștepte până la Umanism și Renaștere ca să se maturizeze aceste 

imbolduri, până la transformarea lor în principii organizatorice și teoretice cu caracter general. 

Și în acest timp, unele biblioteci ecleziastice (Vaticană, Ambroziană) s-au distins printre 

primele și cele mai prestigioase biblioteci, în intenția de a uni interesul pentru adunarea unui 

patrimoniu livresc, vast și prețios, organizat cu intenții culturale și științifice de interes general, 

cu intenția de a le face accesibile unui public cosmopolit, constituit din cercetători interesați de 

folosirea și punerea în valoare a științei conținute în texte și nu numai față de valoarea obiectelor 

adunate. În același timp, conceptul însuși, care stă la baza achiziționării și adunării de texte, 

devine mai amplu, și în mod semnificativ, enciclopedic: biblioteca ecleziastică, alături de 

textele care se referă la disciplinele teologice tradiționale, adună acum cu o egală asiduitate și 

grijă, clasicii latini și greci, textele disciplinelor filozofice și științifice, documentele culturilor 

și religiilor, monumente ale istoriei și artei diferitelor popoare și ale celor mai diferite civilizații.  

Interesul specific și fundamental pe care Biserica îl are pentru așa-numitele biblioteci 

ecleziastice este constituit de faptul că, fermentul evangheliei - pe care Biserica îl păstrează și 

îl transmite – în măsura în care s-a inserat în diferitele discipline ale cunoașterii, a dat naștere 

istoriei și culturii creștine sau a celei inspirate din creștinism, realizând o incredibilă dezvoltare 

a gândirii religioase literare, filozofice, juridice, artistice, psihopedagogice, etc. De aceea, 

mărturiile livrești, ca și cele arhivistice și artistice, sunt pentru Biserică un mijloc de neînlocuit 

pentru a pune în contact noile generații, inclusiv de creștini, cu tot ceea ce evenimentul creștin 

a produs în istorie și în reflexia umană, cu scopul de a nu le priva de experiența deja făcută de 

generațiile precedente în sânul culturii lor specifice. Se poate spune în afară de acestea că 

tradiția creștină, găsește în cărțile scrise în Biserică o contribuție constantă pentru răspândirea, 

aprofundarea, înțelegerea și inserarea sa vie în tradițiile popoarelor. A păstra cartea și a favoriza 

lectura și difuzarea ei este pentru Biserică o activitate foarte apropiată – pentru a nu spune 

identică – cu misiunea sa de evanghelizare. 

Biserica, instituită de Cristos pentru a duce mesajul mântuirii la toate popoarele și pentru 

a păstra vie memoria în cadrul tradițiilor societății și culturilor, în sânul cărora încolțește 

credința, are grijă de manuscrisele și pergamentele sale, pentru că este însuflețită de un profund 

interes pentru cultura fiecărui popor și a fiecărei națiuni. Ea, într-adevăr, „trăind în decursul 

timpurilor în condiții variate, s-a folosit de resursele diferitelor culturi pentru a răspândi și a 

explica mesajul lui Cristos în propovăduirea ei la toate neamurile, pentru a-l cerceta și a-l 

aprofunda, pentru a-l exprima mai bine în celebrarea liturgică și în viața multiformă a 

comunităților de credincioși. (...) Mereu fidelă propriei tradiţii şi, în acelaşi timp, conştientă de 
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misiunea sa universală, ea poate intra în comuniune cu diferitele forme de cultură, ceea ce le 

îmbogăţeşte atât pe acestea cât şi pe ea însăşi.”.11  

Altfel spus, vestirea evangheliei prin intermediul vieții și gândirii Bisericii comportă, 

prin natura sa, dezvoltarea unui proces de inculturare care, în definitiv, nu este altceva decât 

ansamblul acelor fapte culturale care sunt generate de „întruparea evangheliei în culturile 

autohtone și în același timp, introducerea acestor culturi în viața Bisericii”12 

Existența bibliotecilor ecleziastice, dintre care nu puține au o istorie îndelungată și o 

valoare culturală extraordinară, este o confirmare decisivă a acestui angajament neîntrerupt al 

Bisericii față de un patrimoniu spiritual documentat de o tradiție livrescă pe care ea îl concepe 

ca bun propriu și ca bun universal în slujba societății umane, „este necesar să ne întoarcem 

pentru a înțelege, în lumina trecutului, realitate prezentă și pentru a discerne ziua de mâine. 

Misiunea Bisericii este într-adevăr mereu orientată și îndreptată spre o speranță de nezdruncinat 

în viitor”.13 

Bibliotecile aflate în proprietatea Bisericii, în care sunt păstrate și făcute accesibile 

monumentele culturii umane și creștine din toate timpurile, reprezintă un tezaur nesecat de 

știință, din care întreaga comunitate eclezială și chiar societatea civilă pot să-și extragă în 

prezent memoria trecutului lor. 

Din acest argument suprem – care este misiunea de evanghelizare a Bisericii – își trage 

originea grija neîntreruptă pe care comunitatea creștină a avut-o pentru a crea, a păstra, a 

îmbogăți, a răspândi, a apăra și a face roditoare propriile biblioteci. O astfel de dovadă este 

invitația continuă a Suveranilor Pontifi de a se îndrepta spre aceste lucruri, și de asemenea, grija 

exemplară pe care unele comunități diecezane și călugărești au dedicat-o cărții.  

Suveranii Pontifi și Sfântul Scaun s-au angajat să însuflețească implicarea pastorală și 

culturală a Bisericii pentru administrarea bibliotecilor ecleziastice, create la diferite niveluri și 

cu scopuri diferite. Războaiele care au sărăcit localurile de bibliotecă, transformarea globală pe 

care au suferit-o instituțiile culturale în ultimele decenii, au agravat problema salvării și folosirii 

unor astfel de biblioteci și au ajuns la un moment când ori se procedează la recuperarea și 

însuflețirea acestora ori se ajunge la un declin ireparabil în ceea ce le privește. Un astfel de 

moment a fost surprins de Papa Ioan Paul al II lea, care stabilește că problema globală a 

protecției, folosirii și promovării tuturor bunurilor culturale ale Bisericii, inclusiv a bunurilor 

livrești, să nu fie încredințată numai documentelor oficiale sau unor hotărâri episodice ale 

                                                           
11 Conciliul Vatican al II-lea, „Gaudium et Spes”, 58, p. 317 
12 Pp. Ioan Paul al II-lea, Enciclice, Slavorum apostoli, Editura ARCB, București 2008, 21, p. 173. 
13 Ib. 12, 31, p.180   
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autorităților, ci să fie asumată ca obiect propriu și stabil al unui dicasteriu al Curiei Romane, 

mandatat adecvat și în mod autoritar în acest scop, și anume: Comisia Pontificală pentru 

Bunurile Culturale ale Bisericii. Cu astfel de atribuții, această Comisie intenționează, prin acest 

document, să se ocupe în mod special de bibliotecile ecleziastice. 

Onorându-și propriu mandat, această comisie pontificală, știind să se facă ecoul glasului 

explicit al Suveranului Pontif, se adresează direct ordinariilor diecezani și superiorilor generali 

ai congregațiilor călugărești, pentru a împărtăși atenția și preocuparea sa pentru soarta tuturor 

bibliotecilor ecleziastice vechi și recente (episcopale, capitulare, parohiale, ale universităților, 

ale căminelor studențești, ale ordinelor călugărești, ale instituțiilor, asociațiilor ș.a.). 

 În ce privește orientarea pentru activitățile proprii ale bibliotecilor ecleziastice, este 

necesar ca fiecare dieceză sau congregație călugărească să aibă grijă – dacă nu au făcut-o deja 

– să redacteze un inventar și să individualizeze tipologiile diverse ale bibliotecilor aflate în 

responsabilitatea lor, pentru a se ajunge în mod posibil la o planificare ulterioară intervențiilor 

privitoare la spațiile necesare, atât pentru clienții bibliotecilor, cât și pentru materialul de 

bibliotecă existent, alături de prevederea unei creșteri a fondurilor de bibliotecă și de dotarea 

cu mijloace de muncă și sprijinirea studiului. 

 Un centru diecezan eficient și animat de operatori pentru bunuri culturale – cum ar fi 

biblioteca, arhiva, operele de artă – ar trebui să știe să se implice în aplicarea și transformarea 

bibliotecilor parohiale și ale asociațiilor, în așa fel încât să individualizeze și să promoveze tot 

ceea ce se arată folositor și necesar culturii comunității creștine, precum și aspectele pozitive 

pe care lumea catolică le poate pune în circulație, ca o contribuție la cultura țărilor respective. 

Din același motiv, trebuie evitat tot ceea ce contravine păstrării și conducerii, grijii și 

lărgirii, folosirii și accesibilității bibliotecilor. În afară de acestea, ceea ce Biserica este angajată 

să păstreze în bibliotecile sale astăzi este, mai mult ca oricând, de interes vital pentru 

dezvoltarea culturii, și aceasta nu numai pentru o mai bună cunoaștere a tradiției religioase și 

bisericești, ci și a istoriei, artelor și a științelor proprii civilizației căreia îi aparținem și din care 

ne și hrănim. Tocmai din acest motiv – Biserica, în timp ce oferă tuturor popoarelor în care 

trăiește, posibilitatea de a se folosi de bibliotecile sale, îngrijindu-se de respectarea regulilor de 

păstrare și de gestiune – interpelează în mod obiectiv concursul activ al societății civile, ca și 

ea să participe în felul ei propriu la salvarea, păstrarea și valorificarea acestui imens patrimoniu 

bisericesc cu valoare universală. 

Nu trebuie să se neglijeze bibliotecile mici – cele parohiale sau ale asociațiilor – care 

adesea în trecut au reprezentat o adevărată continuitate a școlii pentru întregi generații rurale, 

pentru care nu era foarte ușor să aibă contact cu marile opere și marile izvoare culturale, dar 
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care, prin intermediul așa-ziselor biblioteci de împrumut, au putut să asimileze gândirea creștină 

și să-și formeze, în mod discret, o cultură de bază solidă. Astăzi, aceste biblioteci par să 

evolueze spre un aspect de mici centre multimedia, unde cartea se întrepătrunde cu alte forme 

de răspândire a culturii. 

Scăderea numărului de clerici în unele țări, afectează viața Bisericii având drept 

consecință scăderea prezenței în parohii și instituții religioase a preoților, cei care erau garanții 

naturali ai conservării și însuflețirii bibliotecilor parohiale. Datorită acestui fapt trebuie să se 

facă totul pentru a apăra fiecare patrimoniu de carte al parohiilor sau instituțiilor suprimate, 

adesea foarte valoroase, asigurându-le salvarea, punându-le sub protecția unor biblioteci zonale 

sau regionale atunci când nu sunt apărate și riscă să fie distruse; sau să fie așezate într-un centru 

unic diecezan al patrimoniului de cărți, pentru a fi salvate și folosite în continuare. 

 În 1992, această comisie pontificală a trimis o scrisoare ca semnal de alarmă față de 

întreaga Biserică, privind sensibilizarea viitorilor preoți, cu privire la rolul bunurilor culturale 

ecleziastice în opera de evanghelizare și responsabilitatea care îi așteaptă în acest sens. Acest 

apel se rezumă la următoarele puncte: valorizarea și cunoașterea practică a utilizării 

bibliotecilor în timpul studiilor filozofice și teologice pe care seminariștii le urmează; 

importanța documentării bibliografice și arhivistice pentru formarea unei conștiințe privind 

identitatea Bisericii proprii și a Bisericii universale, realitate pe care viitorul preot nu își poate 

permite s-o ignore; utilitatea bibliotecilor valoroase în activitatea obișnuită pastorală a 

preotului, prin abordarea materiei pentru studiile proprii și prin îndrumarea altora care cer, la 

rândul lor, să-și aprofundeze propriile cunoștințe. Această sensibilizare a viitorilor preoți, cade 

în răspunderea seminarului care îi pregătește. 

„Dacă ar trebui să rezumăm pe scurt tezele acestei scrisori, putem spune că: 

– Sfântul Părinte consideră ca un semn al timpurilor înflorirea generală a interesului pentru 

bunurile culturale; Biserica expertă în cultură nu poate să nu răspundă acestei chemări; 

- am vrut, cu această ocazie, să subliniem natura, îndatoririle, problemele principale ale 

bibliotecilor ecleziastice nu pentru a arunca întreaga povară a îndatoririlor pe umerii episcopilor 

diecezani, ci pentru a ne uni în a reda vigoare acestui foarte important sector al evanghelizării 

și al culturii; 

- am evidențiat anumite probleme, sugerând căi de soluționare, fiind conștienți că situațiile în 

care se află Bisericile sunt diferite și că nu pot fi formulate orientări atotcuprinzătoare pentru 

întreaga problematică și pentru toate situațiile. Considerăm această scrisoare a noastră ca pe o 

scânteie care să aprindă interesul și dialogul în interiorul conferinței dumneavoastră episcopale; 

- considerăm, încă odată, că problema cea mai urgentă și radicală este aceea de a reda 

sensibilitatea comunităților ecleziale – și păstorilor lor – față de rolul pe care bunurile culturale 



14 
 

ecleziastice le au ca adevărate bunuri pastorale. Printre ele am pus acum în lumină patrimoniul 

livresc care, alături de arhive, constituie memoria Bisericii față de propria sa aprofundare 

treptată a credinței și pot să fie o „memorie” pentru întreaga omenire, atunci când aceasta vrea 

să descopere ce înseamnă cultura de inspirație creștină. 

- ca atare, credem că va fi util ca, între temele conferinței episcopale, să se afle, în mod organic, 

tema-problemă a bibliotecilor ecleziastice, ca să fie apoi abordată, ulterior, la nivelul fiecărei 

dieceze. Ni se pare că – o dată precizate punctele pe care să se axeze această angajare – nu va fi 

apoi dificil să se provoace o mișcare de interes față de bibliotecile ecleziastice care să plece de 

la individualizarea și de la punerea în valoare a unor animatori capabili în acest sector; 

- ca întotdeauna, vom fi bucuroși să primim un răspuns scris la aceste aprecieri ale noastre, astfel 

încât să se poată urmări dezvoltările care apar și să se sintonizeze acțiunea noastră în situațiile 

reale și să se sugereze inițiative valide, probate de experiență14. 

Am dori, în sfârșit, să facem auzit, încă odată, cuvântul Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea: 

Credința tinde, prin însăși natura sa, să se exprime în forme artistice și în mărturii istorice de 

mare putere evanghelizatoare și de mare valoare culturală, cărora Biserica trebuie să le acorde 

cea mai mare atenție. „Credința tinde prin natura sa să se exprime în forme artistice și în mărturii 

istorice posesoare a unei forțe evanghelizatoare și a unei valențe culturale intrinsece, în fața 

cărora Biserica este chemată să aibă cea mai mare atenție”15. 

Bibliotecile ecleziastice, ca instrumente de cultură pentru toți și nu numai pentru 

folosirea exclusivă a comunității creștine, întrunește toate condițiile pentru a lua parte la 

acțiunile comune pe care comunitățile naționale, regionale și locale le fixează pentru creșterea 

Bisericilor în teritoriu. Proprietară și responsabilă pentru propriile biblioteci, Biserica își 

deschide patrimoniul său propriu tuturor celor care doresc să-l întrebuințeze, aducându-și astfel 

contribuția la animarea vieții culturale a națiunilor. 

 

I. 2. B. Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii. Scrisoarea 

circulară despre funcția pastorală a arhivelor bisericești. 

 

 Documentația păstrată în arhivele Bisericii reprezintă un patrimoniu imens și prețios, 

printre cele mai vechi fiind arhivele episcopale și arhivele parohiale, de asemenea sunt 

semnificative prin vechimea și importanța materialului adunat, arhivele mănăstirești cu tradiții 

diferite. „Viața cenobitică a avut un rol primordial în evanghelizarea populațiilor care locuiau 

                                                           
14 Ib. 10,  pp. 147-148. 
15 Pp. Ioan Paul al II-lea, Motu proprio Inde a Pontificatus, 1993. 
https://es.catholic.net/op/articulos/6151/cat/353/carta-apostolica-inde-a-pontificatus.html#modal 
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în jurul așezămintelor călugărești; a promovat importante opere educative și de caritate, a 

transmis cultura antică și mai recent, a trecut la restaurarea documentelor arhivistice, instituind 

laboratoare specializate”.16 

Arhivele reprezintă un bun cultural de mare importanță, având ca menire să înregistreze 

parcursul făcut de Biserică de-a lungul secolelor, în realitățile care o compun. Locuri ale 

memoriei, acestea trebuie să adune sistematic datele cu care sunt scrise istoria Bisericii pentru 

evaluarea adecvată a ceea ce s-a făcut, a rezultatelor obținute, ale greșelilor și omisiunilor 

făcute, acestea permit reconstituirea împrejurărilor nefavorabile ale evanghelizării și educației 

creștine, a vieții religioase și a carității creștine.  

Aceste materiale adunate au stat la baza reconstrucției evenimentelor și permit 

transmiterea acțiunilor pastorale ale episcopilor, parohilor, misionarilor, călugărilor, ale 

vizitelor și rapoartelor nunților, ale delegațiilor conciliare, documentele conciliilor și sinoadelor 

diecezane, telegramele și scrisorile misionarilor, actele capitlurilor și institutelor de viață 

consacrată. Pot scoate în evidență complexitatea activității religioase, culturale, de asistență a 

instituțiilor bisericești și ajută la înțelegerea expresiilor artistice în exprimarea cultului, a 

pietăților populare și a operelor de caritate, a legăturii între aspectul istoric și cultural. 

Memoria istorică este parte integrantă a vieții fiecărei comunități, prin patrimoniul 

documentar cunoscut și comunicat, arhivele pot deveni instrumente utile în acțiunea pastorală, 

această documentație reprezintă un patrimoniu care trebuie păstrat pentru a fi transmis și 

utilizat, permite reconstrucție istorică a unei Biserici particulare sau a societății din timpul ei, 

permite cunoașterea istoriei poporului creștin, schimbările sale religioase, culturale și sociale, 

iar cu trecerea timpului aceste bunuri culturale devin patrimoniu al întregii omeniri.  

Arhivele bisericești prin depozitul documentar, au o importantă semnificație 

informnativă și de formare, prin ele Biserica comunică și transmite propria istorie de-a lungul 

secolelor, păstrarea lor pregătește dezvoltarea culturală viitoare, iar punerea lor în valoare poate 

reprezenta întâlnirea cu cultura de azi și participarea la progresul integral al omenirii. 

Biserica trebuie să fie inițiatoarea organizării arhivelor, datorită importanței culturale pe 

care acestea o au, acest patrimoniu al memoriei poate deveni un punct de referință și de întâlnire, 

de inițiative culturale și de cercetare istorică în colaborare cu universitățile catolice, institutele 

de stat și independente. Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii consideră 

că este un angajament important, păstrarea și transmiterea acestui patrimoniu generațiilor 

                                                           
16 Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii -Funcția pastorală a arhivelor bisericești,  
Revista Pro Memoria, București 2002, p. 22. 
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viitoare și de asemenea, de a-l pune în valoare pentru cultura istorică și pentru misiunea 

Bisericii.  

„Trebuie să se țină cont de faptul că arhivele, spre deosebire de biblioteci, conțin aproape 

întotdeauna documente unice în genul lor, care constituie izvoarele principale ale cercetãrii 

istorice deoarece se referã direct la evenimentele și activitățile persoanelor. Pierderea sau 

distrugerea lor, împiedicând cercetarea obiectivă a faptelor și strângerea experiențelor 

precedente, compromite transmiterea valorilor culturale și religioase17.” 

Alături de cele două documente emise cu privire la bibliotecile și arhivele ecleziastice, 

Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii, în 2001 emite un alt document 

important și anume, Scrisoarea Circulară despre funcția pastorală a muzeelor ecleziastice, prin 

acest document nou, încearcă să aducă o contribuție în plus pentru a îmbunătății acțiunile 

Bisericii prin intermediul bunurilor culturale, cu scopul de a promova un nou umanism care să 

corespundă cu noua evanghelizare. 

 

Capitolul II. Legislația națională și internațională în vigoare 

 

II. 1. Legea nr. 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil. 

 

„În România, primele reglementări legale privind protejarea patrimoniului cultural au 

apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, ele fiind completate ulterior, la începutul secolului XX. 

După consolidarea cadrului normativ în regimul comunist în anii ’50, într-o primă etapă urmată 

de noi reglementări și de înființarea a numeroase instituții de specialitate în anii ’70, prima 

jumătate a anilor ’90 a adus o serie de prevederi legale marcate de precaritate18.  

Putem spune că patrimoniul cultural național exprimă și înfățișează capacitățile umane 

creatoare, mărturia materială a relațiilor omului cu mediul natural, a modificării și transformării 

acestuia, a contribuției românești la civilizația universală și este alcătuit din bunuri cu valoare 

excepțională sau remarcabilă. 

Aceste bunuri identificate și care au o valoare excepțională, pot avea diferite forme de 

proprietate publică sau privată, dar indiferent de forma proprietății acestora, „reprezintă o 

mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă 

evoluție; cuprinde toate elementele rezultate din interacțiunea, de-a lungul timpului, între 

                                                           
17 Ib. 16, p. 32 
18 Alis Vasile - Patrimoniul cultural, un subiect actual, Revista Universul Juridic nr. 8, august 2016, pp 
92-101. 
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factorii umani și cei naturali. Prin protejarea patrimoniului cultural național mobil se înțelege 

ansamblul de măsuri având caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic, 

menite să asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea 

securității, întreținerea, prepararea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural 

național mobil, în vederea asigurării accesului democratic la cultură și a transmiterii acestui 

patrimoniu generațiilor viitoare. Protejarea patrimoniului cultural național mobil este realizată 

prin intermediul autorităților administrației publice, al unor instituții specializate, cum sunt 

muzeele, colecțiile publice, casele memoriale, arhivele și bibliotecile, al cultelor religioase și 

instituțiilor ecleziastice, precum și al organizațiilor neguvernamentale cu activitate în 

domeniu”19. 

Prezenta lege protejează și instituie regimul juridic al bunurilor care alcătuiesc 

patrimoniul cultural național mobil, care aparține patrimoniului cultural național, și 

reglementează totodată, activitățile proprii privind protejarea acestora. De asemenea, legea 

definește patrimoniul cultural național ca „ansamblul bunurilor indiferent de regimul de 

proprietate asupra acestora care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, 

cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. El cuprinde toate elementele rezultate din 

interacțiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani și cei naturali. (...) Bunurile culturale 

aparținând patrimoniului cultural național mobil fac parte, în funcție de importanța sau de 

semnificația lor istorică, documentară, literară, bibliofilă, epigrafică, etc. de vechimea, 

unicitatea sau raritatea lor, din: tezaurul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri 

culturale de valoare excepțională pentru umanitate, și fondul patrimoniului cultural național 

mobil alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România”.20 

Legea înțelege prin clasare, procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac 

parte din cele două categorii juridice ale patrimoniului cultural național mobil: tezaur și fond. 

Începerea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, se face din oficiu pentru bunurile 

culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ – teritoriale și în 

administrarea instituțiilor publice; pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea 

cultelor religioase, pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vânzări publice prin 

                                                           
19 Legea nr. 182 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, publicată în „Monitorul 
Oficial”, Partea I, din 25.10.2000, republicată (versiune actualizata pana la data de: 01/02/2014, 
accesibilă la https://cimec.ro/Legislatie/L-182-2000-Patrimoniu-mobil-republicata-2014.pdf art.1, alin. 
2 și art. 2, pct. 4, 5.   
20 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare, 
Art. 1(2) și Art. 4 a) și b). 
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licitație sau prin intermediul unui agent autorizat; pentru bunurile culturale mobile pentru care 

se solicită exportul temporar sau definitiv; pentru bunurile culturale mobile descoperite 

întâmplător ori în cadrul unor cercetări, pentru bunurile culturale mobile confiscate; pentru 

bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal; pentru bunurile 

culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României; pentru bunurile culturale mobile 

aflate în custodia instituțiilor publice și urmează să fie restituite; pentru bunurile culturale 

mobile care urmează a fi restaurate; pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul 

declanșării unei cercetări penale, și de asemenea procedura de clasare, se poate face la cererea 

persoanelor fizice sau juridice de drept privat, care sunt proprietare ale bunului respectiv. 

Clasarea se face pe baza unui raport de expertiză întocmit de experți sau specialiști 

acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor și are ca efect înscrierea bunurilor 

culturale mobile în inventarul patrimoniului cultural național mobil, în una din cele două 

categorii, tezaur sau fond. 

 „În ce privește, manuscrisele, incunabulele, cărțile rare și cărțile vechi, cărțile cu 

valoare bibliofilă; documentele și tipăriturile de interes social, cum sunt documentele de arhivă, 

fac parte din patrimoniul cultural național mobil și sunt bunuri arheologice, istorice și 

documentare. În funcție de importanța sau de semnificația lor istorică, documentară, artistică, 

literară, bibliofilă, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, acestea pot fi incluse în tezaurul 

patrimoniului cultural mobil, alcătuit din bunuri culturale de valoare excepțională pentru 

umanitate, sau în fondul patrimoniului cultural național mobil, alcătuit din bunuri culturale cu 

valoare deosebită pentru România”21.  

 

II. 2. Legea nr. 334 / 2002 privind bibliotecile. 

 

 Progresul sau declinul bibliotecilor, constituie un barometru sensibil al unei societăți 

sau civilizații. Bibliologul Dan Simionescu spunea: „Cartea și biblioteca, sunt două noțiuni în 

perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult, se completează în așa fel, încât 

una fără alta nu poate viețui. Munca în bibliotecă, munca cu cartea m-a obligat, să-mi fac și eu 

o opinie despre carte; este dacă vreți, o definiție care rezultă din propria-mi viață, este trăită și 

simțită de mine: cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat 

                                                           
21 Ib. 20,  art. 3, alin. 2 (d și e), art. 4. 
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cu pasiunea cunoașterii adevărului și a noului, pentru omul dotat cu simțul a tot ce este frumos 

în lume. Biblioteca s-a spus, este memoria omenirii”22. 

Se consideră astfel, că biblioteca, este organismul, departamentul sau gruparea 

specializată ale cărei atribuții principale sunt: „constituirea, organizarea, prelucrarea, 

dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, publicațiilor seriale, a altor documente de 

bibliotecă și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, 

cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte de programe 

culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau 

prin parteneriat public-privat; în cadrul societății informației biblioteca are rol de importanță 

strategică. Tot în temeiul aceleiași legi, se consideră bibliotecă națională - instituție învestită cu 

sarcina de a achiziționa, de a prelucra și de a conserva la nivel național documente din toate 

domeniile cunoașterii și, în particular, pe cele referitoare la limba și la civilizația română; 

organizatoare a Depozitului Legal de documente; principala sursă documentară pentru 

cunoașterea culturii naționale, cu rol în desfășurarea unor programe culturale de interes național 

și internațional”.23 

Cea mai mare bibliotecă din țară, se află la București, „Biblioteca Națională a României, 

a cărei istorie este legată, în mod tradițional, de păstrarea memoriei documentare a țării, își 

orientează dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de evoluția 

tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține rolul de instituție responsabilă pentru 

conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris. 

Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza și de a 

pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar național în scopul susținerii 

informării, studiului, cercetării și educației. Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a 

României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale naționale. Valorile fundamentale ale 

instituției sunt: democrația și accesul liber și nediscriminatoriu la informație; biblioteca 

promovează limba română ca un bun fundamental al societății, atât în sens democratic, cât și 

cultural, și susține alfabetizarea și promovarea lecturii, ca elemente fundamentale pentru 

dezvoltarea fiecărui cetățean în parte și a colectivității în ansamblul ei; grija pentru patrimoniul 

                                                           
22 Dan Simionescu, Cartea și biblioteca.Contribuții la istoria culturii românești, Editura Bibliotheca, 
Bucurețti 2002, pag.15.  
23 Legea Nr. 334 din 31 mai 2002 – Legea bibliotecilor, accesibilă la https://www.bibnat.ro/dyn-
doc/Legea%20bibliotecilor%20334_2002.pdf 
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cultural național mobil: protejarea și restaurarea patrimoniului cultural național mobil aflat într-

o stare precară de conservare, ca activitate/acțiune prioritară a Bibliotecii”.24 

 La începutul secolului al XIX lea apare un nou termen și de fapt o nouă știință și anume 

biblioteconomia, care se ocupă cu administrarea, conducerea sistematică a bibliotecii, dar și 

organizarea prin alcătuirea fișelor care trebuie să cuprindă numele autorului, titlul lucrării, 

ediția, volumul, localitatea, anul de tipărire, numărul de pagini și întocmirea cataloagelor. 

trebuie să existe un catalog alfabetic pe autori și titluri, un catalog de materii și un catalog 

topografic după locul pe care îl ocupă pe raft.  În 1966, cel care a pus bazele învățământului 

economic din România, și anume, Nicolae Georgescu – Tistu, dă următoarea definiție 

biblioteconomiei: “Biblioteconomia, este disciplina care sistematizează ca ramură a 

bibliologiei, toate preocupările teoretice și practice având ca obiect biblioteca: organizarea ei 

ca unitate de sine stătătoare și ca verigă a unei rețele, strângerea fondurilor de cărți, depozitarea 

ordonată și prezentarea clară a lor în cataloage, servirea promptă a cititorului și servirea lor în 

lectură, propaganda cărții, prin care intră, de asemenea, localul și mobilierul adecvat al 

bibliotecii”.25 

 Pentru UNESCO, cartea reprezintă instrumentul cel mai eficient de răspândire a științei 

și culturii, de aceea va aduce o contribuție majoră în dezvoltarea bibliotecilor publice, prin 

recunoașterea internațională a bibliotecilor, prin crearea unor fundații și organisme 

internaționale, contribuind astfel la mari realizări în domeniul biblioteconomiei. În vederea 

promovării înțelegerii internaționale, a păcii și justiției, în primii ani după constituire, UNESCO 

lansează colecții, „lucrări asupra diferitelor popoare, ...lucrări privind specificul național, 

...lucrări de biblioteconomie, ...lucrări din domeniul educației, au fost realizate albume de artă 

pentru familiarizarea publicului cu capodoperele artistice insuficient cunoscute și lucrări de 

literatură beletristică, ...popularizarea literaturii beletristice mondiale pe calea traducerilor, 

pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între popoare”.26  

 

 

 

 

                                                           
24 Misiune și viziune, Strategia Bibliotecii Naționale a României 2019 – 2024, accesibilă la 
https://www.bibnat.ro/dyn-doc/STRATEGIA_BNaR.pdf  
25 Accesibil pe https://zdocs.ro/doc/curs-nr-10-11-o1n5zzm2451l 
26 Mircea Regneală, Studii de biblioteconomie, Editura Ex Ponto, Constanța 2001, pp. 85 – 87. 
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II. 3. Convenția UNESCO asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru 

interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de 

proprietate al bunurilor culturale, din 14 noiembrie 1970 la - Paris, Legea de aderare nr. 

79/1993. 

 

 Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultura 

(UNESCO) reunită la Paris între 12 octombrie și 14 noiembrie 1970, luând act de noile 

propuneri privind măsurile necesare pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite  de 

import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, consideră că pentru a fi eficace 

protecția patrimoniului cultural, aceasta trebuie să fie organizată atât pe plan național, cât și pe 

plan internațional și necesită o strânsă colaborare între state. Convenția adoptată a luat în 

considerare că bunurile culturale reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale civilizației 

și culturii popoarelor, că schimbul de bunuri culturale între popoare, în scopuri științifice, 

culturale și educative, conduce la aprofundarea cunoașterii civilizației umane, că fiecare stat are 

datoria de a proteja patrimoniul constituit din bunurile culturale care există pe teritoriul său 

împotriva furtului și exportului ilicit, că muzeele, bibliotecile și arhivele, în calitatea lor de 

instituții culturale, trebuie să vegheze ca alcătuirea colecțiilor lor să se întemeieze pe principii 

morale și universal cunoscute. Fiind preocupată de traficul ilegal al bunurilor culturale și de 

deteriorarea uneori iremediabilă a acestor bunuri, Convenția dorește „stabilirea unui corpus 

minimal de reguli juridice comune în scopul restituirii și înapoierii bunurilor culturale între 

statele contractante”.27 

 25 de ani mai târziu la Roma în iunie 1995, la invitația Guvernului Republicii Italiene, 

a fost adoptat proiectul privind rambursarea internațională a bunurilor culturale furate sau 

exportate ilegal. Conform articolului 1, prezenta convenție se aplică cererilor cu caracter 

internațional pentru: a) restituirea bunurilor culturale furate; b) înapoierea bunurilor culturale 

scoase de pe teritoriul unui stat contractant cu încălcarea legislației sale care reglementează 

exportul bunurilor culturale, în scopul protejării patrimoniului său cultural. Prin bunuri 

culturale, se înțelege bunurile care, cu titlu religios sau laic, prezintă importanță pentru 

arheologie, preistorie, istorie, literatură, artă sau știință.   

„Convenția UNIDROIT din 1995 a completat Convenția UNESCO din 1970 care 

tratează problemele de drept privat referitoare la returnarea și restituirea obiectelor culturale. În 

zilele noastre, criminalitatea de artă este cel de-al treilea comerț ilegal la nivel mondial, după 

                                                           
27 Accesibil pe: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/90968 
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comerțul cu droguri și arme. Traficul ilicit de artă dăunează nu numai patrimoniului cultural 

mondial, ci și securității globale, deoarece este adesea legat de comerțul cu droguri și arme și 

chiar de activitatea teroristă. Convenția UNESCO din 1970 tratează protecția obiectelor culturale 

mobile pe timp de pace împotriva exportului și îndepărtării ilicite. Este primul instrument de 

drept uniform care constituie o schiță a cooperării internaționale împotriva comerțului ilicit în 

artă”28.  

În sistemul nostru juridic, Convenția din 1970 este pusă în aplicare de Legea nr. 182 din 

2000 privind protejarea patrimoniului național mobil, de Legea nr. 311 din 2003 a muzeelor și 

colecțiilor publice, de Hotărârea Guvernului nr. 518 din 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, de 

Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 2003 pentru aprobarea normelor Metodologice privind 

exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile și de Ordonanța nr. 43 din 2000 

privind protecția patrimoniului arheologic. Noțiunile legale din legislația românească sunt 

bunurile culturale, bunurile culturale clasificate și patrimoniul cultural național mobil.  

Instituțiile specializate din țara noastră care au în vedere împiedicarea furtului, a 

traficului ilegal și a restituirii bunurilor culturale mobile sunt Ministerul Culturii prin direcția 

generală pentru afaceri juridice și patrimoniu cultural, cu competență juridică și administrativă 

în prevenirea traficului ilicit și în inițierea procedurilor de returnare; Inspectoratul General al 

Poliției prin Oficiul pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național din cadrul Direcției de 

Investigații Criminale, are competență pentru investigarea problemelor de furt (de la instituții 

religioase, muzee, colecții publice și private), cu privire la comerțul ilegal național și 

internațional (trafic ilegal cu bunuri culturale mobile), de falsuri clasificate bunuri culturale, 

distrugere de bunuri culturale și de monumente istorice (inclusiv situri arheologice); Direcția 

Generală a Vămilor, prin Serviciul Antidrog și Protecția Drepturilor de Proprietate Intelectuală 

care au ca responsabilitate bunurile culturale și circulația acestora. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ion Drabineac - Furtul proprietății culturale în Convenția UNESCO din 1970 și implementarea 
acesteia în sistemul juridic național, Revista Universul Juridic, nr. 8, august 2020, pp. 143-154. 
 



23 
 

III. Biblioteca Parohiei Sfântul Anton de Padova, din Constanța 

 

III. 1. Biserica și parohia. 

 

Bazilica cu hramul „Sfântul Anton de Padova”,  „a fost zidită în anul 1938, în timpul 

pontificatului Sanctității Sale Papa Pius al XI-lea (1922-1939), în zilele Regelui Carol al II-

lea al României (1930-1940), fiind Păstor al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de 

București Arhiepiscop – Mitropolit Alexandru Theodor Cisar (1925-1949), prin strădania Prea 

Cucerniciei Sale Pr. Emanoil Kreis, paroh de Constanța (1935-1951), ajutat de Comitetul 

bisericesc, după planurile arhitectului Romano de Simon (1900-1981), cu contribuția generoasă 

a enoriașilor, binefăcătorilor de orice religie precum și a unor instituții și întreprinderi din 

Constanța și din alte localități ale Dobrogei”.29 

Construită pe locul primei capele catolice, înălțată de comunitatea italiană în 1885, 

arhitectul Romano de Simon, a respectat arhitectura tipică din nordul Italiei de secol XIII și a 

conceput un edificiu de stil romanic, bazilical cu ziduri și pereți groși din cărămidă aparentă, 

atât la exterior, cât și la interior, cu acoperiș din olane turcești la început, acum din țiglă. De la 

exterior are o formă dreptunghiulară, cu o lungime de 25 de metri, lățime de 14 metri, înălțime 

de 16 metri, campanila (turnul) separat de corpul bisericii de 32 de metri, absida bisericii la 

interior are 7 metri și rozasa cu un diametru de 5 metri. În interior, amprenta la sol este în formă 

de cruce latină, cu trei nave incluse în transept, model ce își are originile de la începutul 

creștinismului și care a dominat tot Evul Mediu. Nava principală este separată de cele două 

nave laterale, de o parte și de cealaltă, printr-o succesiune de coloane cu capiteluri care au 

semnul crucii și au înscrise literele alfa și omega, începutul și sfârșitul, desemnându-l pe 

Domnul Nostru Isus Cristos. Deasupra acestora coloane urmează un alt rând de arcade și de 

coloane, și acolo cele două nave laterale au un balcon.  

Zidurile groase nu sunt străpunse de multe ferestre, cel mai luminos loc se află deasupra 

locului unde se îmbină brațele crucii, la întretăierea transeptului cu nava centrală. Absida 

altarului are patru ferestre înguste cu vitralii, lumina filtrându-se prin ochiurile de sticlă colorată  

pe altarul de marmură în formă de barcă, acolo unde zilnic Cuvântul devine Trup.  Interiorul 

bisericii rămâne majoritatea timpului în semi întuneric, ne trimite cu gândul la tradiția mistică 

creștină a luminii și întunericului, simboluri care inspiră opera Sfântului Ioan al Crucii, noaptea 

întunecată a simțurilor, a sufletului care „poate fi plăcută, liniștită, poate explica etapele 

                                                           
29 Ieronim Iacob, Istoric, accesibil pe: https://sfantul-anton.ro/parohia/istoric/  
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dureroase ori de odihnă  din parcursul spiritual al sufletului spre uniunea cu Dumnezeu care 

este lumină, însă o lumină care orbește. ... flacăra ideea de foc ce mistuie, și în același timp dă 

căldură, iubire, purifică, și-l încinge pe cel ce îl atinge”.30  

Biserica este vizitată zilnic, de credincioși care vin să se roage sau de persoane care intră 

doar să se odihnească și nu sunt atrași doar de bănci dar și de atmosfera de liniște, de pace, de 

răcoare, de taină chiar dacă nu știu să se roage. Locașul de cult are ca patron pe Sfântul Anton 

de Padova, sfântul minunilor și doctor al Bisericii, hramul este sărbătorit pe 13 iunie de toată 

comunitatea catolică și nu numai, atunci Biserica devine neîncăpătoare și Sfânta Liturghie este 

celebrată în stradă în parfumul crinilor și puritatea copiilor. 

 Începând cu 19 martie 2021, Biserica „Sf. Anton de Padova” din Constanța, sărbătorește 

un hram secundar, avându-l de copatron al bisericii parohiale pe Sfântul Iosif, Soțul Sfintei 

Fecioare Maria, Patron al Bisericii Universale. „Noua sărbătoare a comunității de la malul mării 

are la bază și o motivație de ordin istoric. Între anii 1870 și 1938, prima capelă și apoi prima 

biserică, pe locul cărora s-a ridicat actuala bazilică, l-au avut ca patron pe Sfântul Iosif. La acea 

vreme se îngrijeau spiritual de catolicii din Küstendge (numele Constanței pe vremea stăpânirii 

otomane) călugării capucini din Trebizonda. De îndată ce Fericitul Pius al IX-lea l-a proclamat 

pe Sfântul Iosif „Patron al Bisericii Universale” (la 8 decembrie 1870), capucinii nu au ezitat 

să-l aleagă pe Sfântul Iosif patron al noii parohii care s-a înfiripat în jurul portului”.31 

 Dar biserica nu este doar edificiu este biserică parohială și pentru comunitatea catolică 

de la malul mării, putem să o considerăm biserică mamă. 

 De ce este specială? Este specială, pentru că de 152 de ani au intrat zeci, sute și mii de 

catolici din șapte generații care au fost botezați, au primit prima sfântă împărtășanie, mirul, 

căsătoria, au primit iertarea păcatelor, s-au rugat, au plâns, s-au bucurat, au ascultat Cuvântul 

Domnului la liturghiile zilnice sau la cele solemne din zi de sărbătoare, acest locaș a fost și este 

loc de întâlnire, de regăsire, de comuniune, de viață și de împărtășire unul cu celălalt. Dar, este 

specială și pentru celelalte confesiuni, ortodocși, ortodocși de rit vechi, musulmani, și în zilele 

noastre sunt persoane care vin și cer ajutor la Dumnezeu prin intermediul marelui făcător de 

minuni, Sf. Anton. 

 Comisia Pontificală pentru Cultură, menționează în documentul Pentru o pastorală a 

culturii că parohia este:  „Biserica așezată printre casele oamenilor, este una dintre cuceririle 

                                                           
30 Ioan al Crucii, Opere Minore. Inițiere în mistica Sfântului Ioan al Crucii, Editura Carmelitană, 
București 2010, p. 45. 
31 Ieronim Iacob, Sfântul Iosif, desemnat patron secundar al Bazilicii Sfântul Anton din Constanța, 
ARCB, 2021. 
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principale ale istoriei creștinismului și rămâne, pentru marea majoritate a credincioșilor, locul 

privilegiat al experienței comune de credință. Vitalitatea comunității creștine, unită prin aceeași 

credință, reunită pentru celebrarea Euharistiei, dă mărturie despre credința trăită și despre 

dragostea lui Cristos și constituie un loc de educație religioasă profund umană. Sub diferite 

forme, și conform vârstei și capacității credincioșilor, parohia oferă o ilustrare concretă, 

înculturată, a credinței profesate și celebrate de comunitatea credincioșilor. Această primă 

instruire, trăită în parohie, este decisivă: introduce în tradiție și pune bazele unei credințe vii și 

de un profund sens al Bisericii. În contextul urban, complex și uneori violent, parohia 

desfășoară o funcție pastorală de nesubstituit, ca loc de inițiere creștină și de evanghelizare 

înculturată, în care diversele grupuri umane își găsesc unitatea în celebrarea festivă a uneia și 

aceleiași credințe și în angajarea apostolică pentru care liturghia euharistică îi este sufletul. 

Comunitate diversificată, parohia constituie un loc privilegiat de pastorală concretă a culturii 

bazată pe ascultare, dialog și pe ajutorul celui care-ți este aproape, grație preoților și laicilor 

bine pregătiți din punct de vedere religios și cultural (cf. Christifideles laici, nr. 27)”.32 

Misiunea călugărilor capucini ajunge la Constanța, atunci când Dobrogea făcea parte 

din Imperiul Otoman, și au rămas acolo până după războiul de independență (1877 - 1878). 

După revenirea Dobrogei la România, aceștia se retrag  pe teritoriul Bulgariei, și încredințează 

misiunea de aici, Ordinului Pasionist care era deja prezent în țara noastră. La Constanța, 

conform istoricului parohiei Sf. Anton de Padova din acest oraș, reiese că: „…în urma 

amenajării portului Constanța și a construirii căii ferate între București și Cernavodă, apoi până 

la Constanța, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au stabilit în Constanța mulți 

specialiști, muncitori, negustori și navigatori de religie catolică. Pentru ei, în anul 1861, s-a 

înființat parohia romano-catolică Constanța, păstorită la început de călugării capucini. S-a 

construit o casă în care se aflau o capelă pentru celebrări și locuința preotului”.33 

Comunitățile românești au migrat către Dobrogea și înainte de 1878, datorită pășunilor 

extinse și a fenomenului transhumanței, dar după revenirea Dobrogei la teritoriul național, la 

23 noiembrie 1878, începe un amplu proiect de transformare și modernizare a acesteia, dar mai 

ales de colonizare cu români aduși din toată țara pentru ca populația română să devină aici, 

majoritară. Așa cum spunea in 1882 M. Kogălniceanu, prim-ministru la acea vreme, „veți 

înțelege că trebue să facem totul ca să ducem acolo mulți români; ba încă mai mult decât atât, 

                                                           
32 Paul Poupard, Pentru o pastorală a culturii, accesibil la https://www.magisteriu.ro/pentru-o-
pastorala-a-culturii-1999/. 
33 Fr. Petre Marian Iano - Spulberând colbul de cronici, accesibil pe https://ofmcapucini.ro/spulberand-
colbul-din-cronici.html. 



26 
 

chiar populațiunile cari vin acolo singure, cu orice chip să le facem românești. Într-un număr 

oarecare de ani să facem români chiar și pe musulmani și să se deosibească de români numai 

prin aceea că unii vor merge la geamie, iar alții la biserică".34  

Construirea podului peste Dunăre la Cernavodă, construirea portului din Constanța, a 

clădirilor din peninsulă, a Cazinoului și falezei, al palatului regal și al moscheii Carol I,  au 

necesitat forță de muncă încurajând astfel migrația internă și externă, celor sosiți li se punea la 

dispoziție un loc de muncă și posibilitatea de a obține un teren. Își pun astfel amprenta și 

constructorii italieni, care își fac din nou prezența la malul mării, mai locuiseră aici până în 

secolul al XV lea, când republica maritimă Genova încheiase alianță cu Imperiul Bizantin, în 

urma căreia obținuseră o exclusivitate a comerțului  în regiunea Mării Negre, atunci erau 

navigatori și comercianți, dar acum situația este altfel, cei care migrau erau zidari, pietrari, 

tâmplari fierari sau agricultori și plecaseră din cauza sărăciei. 

O altă comunitate importantă este cea a germanilor, aceștia se îndeletniceau în special 

cu agricultura, dar erau și meșteșugari în special în domenii apropiate de agricultură erau 

pricepuți, serioși și toleranți, aceștia aveau să arate „prin vocea lui Emanoil Kreis protopop 

romano catolic, că: fericită a fost alipirea Dobrogei de Regatul vechiu, pentru coloniștii 

germani, căci de acum încolo au putut lua contact mai întâiu cu elementul românesc, cu care 

colonistul german a observat că poate trăi în pace și cu folos”.35 

 Împroprietărirea cu pământ a veteranilor din războiul de independență de la 1877 - 

1878, prin legea din 1903, aduce un val mare de români din țară, cărora li se ofereau opt hectare, 

loc de casă, lemne pentru construirea caselor, unelte agricole, vite și scutire de dări pentru un 

anumit timp. Așa ajung aici români din toată țara, munteni, moldovenei, transilvăneni, bănățeni. 

Tot la începutul secolului XX ajung în Dobrogea și străbunicii mei din partea mamei. 

Străbunica plecase de lângă Varșovia împreună cu părinții, un frate și alte două surori, erau 

săraci și auziseră că în Dobrogea se află „un pământ al făgăduinței”, au ajuns aici după un drum 

lung și s-au așezat la Constanța. Străbunicul s-a născut undeva în regiunea Munților Ural, era 

marinar pe cuirasatul Potemkin, veneau de la Odessa și la Constanța în urma revoltei, marinarii 

cer azil autorităților române, cu permisiunea de a debarca. Se întâmpla în 1905 și tot echipajul 

de 600 de marinari rămâne aici. Străbunicii s-au cunoscut la Constanța și s-au căsătorit, au avut 

cinci copii, toți botezați în religia romano – catolică, în prima biserică a călugărilor capucini. 

                                                           
34 A. Băjenaru - Românizarea Dobrogei, iunie 2020, accesibil pe 
https://www.techirghiol.com/romanizarea-dobrogei. 
35 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România, Studii istorice, Editura Academiei Oamenilor de 
Știință din România, București 2018, p. 61. 
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Bunicul meu, tatăl mamei mele, povestea că duminica plecau de acasă cu toții pentru a participa 

la sfânta liturghie, mama împreună cu ei copiii mergeau la biserica catolică, iar tatăl la biserica 

greacă cu hramul „Methamorfosis” – Schimbarea la Față (cea mai veche biserică din Constanța 

construită între 1862-1868 de către comunitatea etnică elenă). 

A fost făcută această mică incursiune istorică, politică, economică a Dobrogei pentru a 

înțelege contextul în care ia ființă parohia. Dobrogea multietnică, multiculturală și 

multiconfesională își pune amprenta astfel și în interiorul comunității catolice. 

 

III. 2. Biblioteca parohiei 

 

Biblioteca, nu poate fi altceva decât un suflet deschis, o părticică din ceva care aparține 

cuiva și care este dăruită altcuiva. Cărțile acestea adunate, nu sunt decât mărturia celor care au 

locuit și trăit atunci și acum. O simbioză între preoți și enoriași, o comuniune și o împărtășire. 

Acest lucru reflectă preocuparea dintre preoți și credincioși, ca să nu le lipsească Cuvântul, 

Cuvântul care i-a unit și i-a adus împreună indiferent de unde au venit și indiferent de limba pe 

care o vorbeau, veniseră din cauza lipsurilor, a disperării, dar și a speranței de mai bine, a fost 

important faptul că au rămas, și împreună, au construit comunitatea care este azi.  

Este emoționant faptul că, unele cărți din bibliotecă păstrau ca semne de carte, iconițe 

vechi, poze, frunze și flori presate, și de asemenea, aveau dedicații la începutul cărților, unele 

dintre ele erau daruri făcute celor dragi sau aveau semnatura celor cărora le-au aparținut. 

De-a lungul existenței sale, la biblioteca parohiei, au contribuit atât preoții cât și 

enoriașii, dar și persoane din afara comunității care au dorit să facă donații. Toate aceste cărți 

dau o mărturie a credinței, integrității și identității catolice a comunității de aici, de la malul 

mării.  

Biblioteca cuprinde cărți religioase liturgice pentru desfășurarea Sfintei Liturghii, 

lecționare, biblii, cărți de rugăciuni și diferite devoțiuni, cărți de cateheză pentru tineri, cărți de 

literatură, albume, etc. în continuare am să mă refer strict la cărțile religioase vechi. 

 

III. 2. A. Colecția de Biblii. 

 

 Biblia, cartea cărților prin excelență, este cea mai răspândită și mai tradusă carte, scrisă 

la origine în ebraică, apoi tradusă în limbile de circulație ale antichității, greaca și latina, este o 

carte veche prin istoria ei, dar mereu nouă și actuală prin mesajul pe care îl transmite, o carte 

unică pentru că autorul ei este însuși Dumnezeu și pentru aceasta, noi creștinii o considerăm 
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„Sfânta Scriptură” sau „Sfintele Scripturi” și avem credința că Dumnezeu a vorbit și continuă 

să vorbească oamenilor, comunicându-se pe sine și dăruindu-ne iubirea sa. Inspirat de 

Dumnezeu, textul biblic reflectă credința comunității și în același timp, trezește credința în 

oricare cititor din orice perioadă a istoriei. „Cuvântul Biblie a pătruns în limbile moderne ale 

Europei prin intermediul latinei ecleziastice, care îl preluase din greacă. În greacă biblia este 

pluralul substantivului biblion care înseamnă carte”.36 Biblia este formată din cărțile Vechiului 

și Noului Testament.  

Vechiul Testament constituie alianța, pe care Dumnezeu o face cu poporul israelit, 

recunoșterea lor reciprocă, ca popor ales și ca singurul Dumnezeu și Stăpân, alianța din partea 

poporului este fundamentată pe încredere și ascultare, iar din partea lui Dumnezeu se exprimă 

prin fidelitate.  

În Noul Testament, creștinismul afirmă că viitorul și speranța sunt întruchipate în Isus 

din Nazaret. Dumnezeu comunică acum cu omenirea într-o formă nouă, prin intermediul 

faptelor și cuvintelor unui Om-Dumnezeu care vorbește despre Dumnezeu, pentru că el este 

Cuvântul întrupat, Isus este Fiul care arată cine este Tatăl și o arată tuturor acelora care vor să 

asculte. Isus realizează o nouă alianță, anunțată deja de profeți, acum profețiile se împlinesc. 

Dumnezeu face un nou legământ cu întreaga umanitate și nu numai cu un singur popor, acest 

legământ este semnat sigilat cu moartea pe crucere și învierea Fiului lui Dumnezeu. Acum 

cărțile Vechiului Testament sunt citite altfel față de cum le citeau evreii, creștinii găsesc în ele 

anunțul profetic al persoanei și mesajelor lui Isus.  

Cărțile biblice, în afara faptului că sunt inspirate de Dumnezeu, sunt de asemenea 

canonice. „Prin acest termen se înțelege că ele sunt normative, că stau la baza credinței și a 

vieții comunității credincioase, în măsura în care comunitatea le-a recunoscut ca fiind inspirate 

și, prin urmare, acceptă că ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. În acest fel, ea le dă cea mai mare 

valoare și afirmă că nu pot fi subordonate la nimic, transmiterea lor fiind asigurată de 

comunitate și de credința pe care ea însăși o mărturisește”.37  

Cititorul Bibliei întâlnește texte scrise cu mulți ani în urmă, de niște autori cu mentalități 

diferite față de cele de azi, cu obiceiuri, idei și expresii diferite față de cele pe care le trăim azi, 

dar putem afla în aceste texte răspunsuri despre universul în care trăim, despre sensul vieții și 

al morții, despre fericire și necazuri, despre speranță și durere, și mai presus de toate, îl 

întâlnește pe Acela care susține cu iubirea sa tot ceea ce există.  

                                                           
36 Liana Lupaș, De la Gutenberg la internet. O istorie a Bibliei în era tiparului, Editura Ratio et 
Revelatio, Oradea 2022, p. 339. 
37 „La Biblia ilustrada y comentada”, Centro Editor PDA, Sl., Madrid 2003, vol. I, p. 10. 
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Creștinii din toate timpurile s-au străduit să citească Biblia nu ca pe o carte din trecut ci 

ca pe un cuvânt spus pentru prezent. Ea nu este o lucrare expirată sau o piesă de muzeu, este o 

carte mereu vie în care fiecare îl poate întâlni pe Dumnezeu care dă viață.  

Biblia este carte Bisericii, este patrimoniul tuturor, prin ea poți descoperi trecutul dar și 

cum poți să te situezi în prezent, un prezent trăit cu speranță. „Sfânta Scriptură are o foarte mare 

importanță în celebrarea liturgică. Din ea se citesc lecturile și se explică în omilie, din ea se 

cântă psalmii; sub inspirația și din spiritul ei au izvorât rugăciunile și imnurile liturgice, și din 

ea își primesc semnificația acțiunile și semnele liturgice”.38 

Vechiul Testament este bazat pe traducerea în limba greacă a Bibliei ebraice, care mai 

este cunoscută sub numele de Septuaginta, dar să ne întoarcem în vremea regelui Ptolemeu, la 

Biblioteca din Alexandria, organizată după modelul bibliotecii lui Aristotel, de fapt, prima 

bibliotecă organizată după un sistem rațional, el a căutat structura lumii și a împărțit-o în fizică, 

biologie, astronomie, logică, etică, estetică, retorică, politică, metafizică. Biblioteca lui 

Aristotel, „a fost cumparată pe mulți bani de catre Demetrius pentru Biblioteca lui din 

Alexandria”.39  

Demetrius, managerul marii biblioteci (ca să folosim un termen din zilele noastre), fost 

student la Școala lui Aristotel în Atena, Liceul, „a facut eforturi enorme pentru a traduce opere 

de literatură științifică sau religioasă din toate limbile orientului în greacă”40 propune astfel, 

încorporarea în colecția de carte și legea iudee. „Pentru că puțini înțelegeau ebraica chiar și în 

Ierusalim, unde marea majoritate a populației vorbea aramaica, limbă în care secole mai târziu 

va predica Isus, (...) pentru a avea o versiune completă și îngrijită a Torei, Demetrius i-a solicitat 

în numele regelui Ptolemeu, lui Eleazar marele preot din Ierusalim, să-i trimită cercetători 

experți în drept și capabili să traducă în limba greacă”.41 Au ajuns astfel în Egipt, șaptezeci și 

doi de învățați evrei, „câte șase din fiecare trib, crema doctrinei rabinice, se spune că au tradus 

Pentateuhul în șaptezeci și două de zile, după care s-au întors în orașul lor”.42 În amintirea 

acestei istorii, Biblia greacă este cunoscută ca Septuaginta. Aceste fapte sunt cunoscute prin 

„Epistola lui Aristeas, un fel de apologie la adresa religiei iudaice față de păgânismul grecesc, 

(...) în care Aristeas povestește cum a fost tradusă Biblia ebraică în limba greacă 

(Septuaginta)”.43 

                                                           
38 Conciliul Vatican II, Sacrosanctum concilium, 24, p. 8. 
39 Sursa: https://politeia.org.ro/magazin-istoric/bibliotecile-antice-6-biblioteca-din-alexandria-ii/6834/ 
40 Ib. 39. 
41 Ib. 1,  p. 50. 
42 Ib. 1,  p. 50. 
43 Sursa: https://politeia.org.ro/magazin-istoric/bibliotecile-antice-5-biblioteca-din-alexandria-i/6676/  
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După moartea lui Isus, discipolii au devenit martorii prezenței sale după Înviere, El 

însuși le-a apărut și le-a încredințat misiunea de a continua proclamarea evangheliei împărăției 

cerului în toată lumea. În comunitățile creștine de la începuturi, s-au transmis cuvintele și 

faptele sale, la început prin viu grai, dar încetul cu încetul s-au așternut și în scris. Cu timpul 

creștinii au simțit nevoia de a reuni într-o formă ordonată aceste amintiri și apoi printr-un proces 

destul de larg se nasc evangheliile care doresc să trasmită fundamentele credinței în Isus din 

Nazaret, Fiul lui Dumnezeu făcut Om, care a murit și a înviat pentru a da viață lumii întregi.  

Noul Testament este alcătuit din cele patru evanghelii ale lui Matei, Marcu, Luca și Ioan, 

autorul evangheliei după Luca, adaugă Faptele apostolilor unde își prezintă, viziunea sa despre 

începuturile creștinismului în Ierusalim până ajunge la Roma capitala Imperiului. O altă mare 

parte din scrierile Noului Testament este formată din corespondența apostolului Paul cu 

comunitățile creștine, pe măsură ce acesta este cunoscut de un număr tot mai mare de 

credincioși, apare dorința de a se păstra învățăturile sale și începe să se realizează copierea 

scrisorilor. 

„În timpul primei treimi a secolului al doilea, scrierile care fac parte din Noul Testament 

actual, au ajuns practic la forma lor definitivă. Totuși, până la sfârșitul secolului al IV lea nu se 

va ajunge la un consens asupra scrierilor, care urmau să fie considerate inspirate, și prin urmare 

canonice. Bisericile creștine vor vedea Noul Testament ca pe o expresie deplină și autentică a  

credinței în Isus Cristos și în consecință ca un model viabil de gândire și de viață”.44   

Noul Testament așa cum îl cunoaștem astăzi, s-a realizat printr-un proces care a durat 

câteva secole, astfel scrierile Vechiului Testament citite ca o pregătire și o vestire a manifestării 

definitive a lui Dumnezeu, și cărțile Noului Testament ca realizarea prin Isus Cristos a acestei 

promisiuni, au devenit Biblia creștinilor, compilația cuvântului pe care Dumnezeu a vrut să îl 

dezvăluie întregii omeniri.   

„Papa Damasus I (366-384), unul din promotorii culturii ecleziastice în limba latină, a 

apelat la un mare învățat al vremii, Ieronim (Eusebius Sophronius Hieronymus), ulterior 

sanctificat, să traducă integral Biblia în latină și să realizeze astfel o versiune unitară, în 

comparație cu multele care circulau”.45 Sfântul Ieronim acceptă invitația papei și între anii 382 

și 405 traduce integral Biblia, în limba latină comună sau obișnuită, care se va numi Vulgata și 

de asemenea realizează o revizuire și o unificare a textelor latine deja existente. 

                                                           
44 La Biblia ilustrada y comentada, Centro Editor PDA, Sl., Madrid 2003, vol. XIV, p. 2415. 
45 Petru Pavel Aron, Biblia Vulgata, Blaj 1760-1761, Editura Academiei Române, București 2005, p. 
VII. 
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Conciliul de la Trento (1545 – 1563) stabilește oficial canonul Bibliei pentru Biserica 

Catolică, este recunoscut caracterul oficial al Vulgatei, aceasta stând la baza traducerilor în 

limbile vernaculare. 

În țara noastră primele traduceri apar în „1646 Noul Testament de la Bălgrad versiunea 

română se bazează pe textul grec, dar ține seama și de traducerile latine și slavone ale Bibliei. 

(...) Ediția princeps a Bibliei în limba română a fost publicată la București in 1688, traducerea 

se bazează pe textul grec”.46 

Biserica Catolică din România, lansează în anul 2013 la Iași, prima traducere catolică a 

Bibliei după textele originale din ebraică, aramaică și greacă. Biblia de la Iași apare la editura 

Sapientia și după epuizarea primei ediții, în 2020 a fost publicată o ediție revizuită a acesteia, 

în cuvântul de prezentare IPS Aurel Percă spunea: „A fost a muncă lungă şi meticuloasă din 

partea traducătorilor, dar finalitatea acestei munci de revizuire şi publicare a unei noi versiuni 

a Sfintei Scripturi în limba română, în versiunea Bisericii Romano-Catolice, este ecoul 

recomandărilor repetate ale Magisteriului de a introduce poporul lui Dumnezeu în bogăţia 

inepuizabilă de adevăr şi de viaţă conţinută în textele sale. (...) De aceea, Biblia trebuie să fie 

prezentată într-o limbă cât mai aproape de viaţă, într-un format accesibil şi uşor de a-l avea la 

îndemână şi mai accesibilă inimilor creştinilor de astăzi”.47 

Colecția Bibliilor din parohie, este prezentată în anexa numărul 1, p. 43, dar înainte de 

prezentarea acestora, trebuie menționat că, „Biserica Catolică nu limitează revelația divină 

numai la textul biblic. Împotriva sloganului protestant numai Scriptura, teologii catolici au 

răspuns Scriptura și Tradiția. Prin Tradiție se înțelege că realitatea vie care este Biserica are 

datoria de a păstra Evanghelia și de a o aplica la noile situații”.48 

 

III. 2. B. Colecția de cărți liturgice, lecționare, breviare și devoționale. 

 

 Și în această colecție există o varietate frumoasă de carte veche, dar și nouă, și înainte 

de a fi detaliate, se va face referire la însemnătatea cărților liturgice, a lecționarelor, breviarelor 

și cărților devoționale.   

După cum se știe, sunt în vigoare în ceea ce privește celebrarea Sfintei Liturghii, norme 

atât dinnainte, cât și după încheierea Conciliul Vatican II. Acest Conciliu s-a desfășurat timp 

                                                           
46 Ib. 32, , pp. 87 – 88. 
47 Biblia, Editura Sapientia, Iași 2020, p. 5.   
48 Petru Sescu, Introducere în Sfânta Scriptură, Editura Sapientia, Iași 2001, p. 27. 
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de șase ani, a fost deschis de Papa Ioan al XXIII lea la 11 octombrie 1962 și a fost încheiat de 

succesorul său Papa Paul al VI lea la 8 decembrie 1968.  

 Conciliile întregesc istoria Bisericii și a creștinismului, „un conciliu ecumenic nu 

inventează noi învățături sau noi adevăruri de credință, ci întărește, consolidează și precizează 

învățătura prezentă în Revelație, în învățătura apostolilor și în Tradiția Bisericii. Deciziile 

conciliului sunt expresia gândirii și credinței întregului trup, Biserica lui Dumnezeu, este sensus 

comunis al întregii Biserici, clerici și laici. (...) Teologii consideră că deciziile unui conciliu 

ecumenic, ca oricare alt decret juridic, trebuie să fie observate strict și intră în vigoare imediat 

după decretarea lor”.49 Sau, așa cum afirma IPS Ioan Robu, Conciliul Vatican II a fost convocat 

„cu întreitul scop de a reînnoi Biserica, de a-i uni pe creștini și de a intra în dialog cu lumea”.50 

Să ne întoarcem un pic la perioada pre conciliară. Constituția apostolică „Quo primum” 

(De la început) din 13 iulie 1570, promulgă Missale Romanum și face obligatorie folosirea 

acesteia în toată Biserica latină, pentru a fi celebrată în același mod peste tot. Emisă sub formă 

de bulă papală de către Papa Pius al V lea, acesta declară: „Prin prezenta Constituție, care va fi 

valabilă de acum înainte, acum și pentru totdeauna, Noi ordonăm și impunem ca nimic să nu 

fie adăugat la Missalul nostru recent publicat, nimic să nu fie omis din el și nimic să nu fie 

schimbat în el”.  

Liturghierul roman este enunțat în conformitate cu decretele Conciliului de la Trent 

(1545 – 1563) și este considerat ca unul dintre numeroasele și admirabilele roade pe care acel 

Sacrosant Conciliu le-a adus în întreaga Biserică. Prin actul oficial emis de Papa Pius al V lea, 

acesta se va numi Missale Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, restitutum S. 

PII V Pontificis Maximi, Jussu editum. 

În biblioteca parohiei, sunt prezentate ediții ulterioare ale acesteia, revizuite și 

îmbunătățite de papii, Clement al VIII lea, Urban al VIII lea, Leon al XIII lea, Benedict al XV 

lea și ultima ediție a Papei Ioan al XXIII lea publicată în 1962 care poartă numele simplu de 

Missale Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum cura 

recognitum. 

Cărțile liturgice pre conciliare sunt scrise în limba latină. În urma divizării Imperiului 

Roman, în partea de apus limba latină devine limba oficială a Bisericii și cea mai importantă 

formă de comunicare scrisă și vorbită. Latina ecleziastică sau latina liturgică este o formă de 

                                                           
49 Lucian Dîncă, Conciliile Ecumenice, Niceea I, 325 & Constantinopol I, 381,  Monografii, Editura 
Galaxia Gutenberg 2015, p. 7. 
50 Ioan Robu - Despre aniversarea a 50 de ani de la începerea Conciliului Vatican II, Actualitatea 
Creștină, nr. 08/2012,  
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latină îmbunătățită, se diferențiază de aceasta prin pronunție, ortografie și vocabular, are formă, 

sintaxă și împrumută vocabular din greaca koine, adaptând înțelesul cuvintelor la cele ale 

originalelor grecești. A fost folosită ca lingua franca, cunoscută și vorbită din motive 

comerciale, religioase și politice, ca limbaj comun al diplomaților, în mediul academic ca 

expresie artistică și literară, ca mijloc de a schimba informațiile între oamenii de știință de 

diferite naționalități. Pin urmare, latina liturgică a asigurat unitatea Bisericii fiind limba 

religioasă universală. 

Papa Ioan al XXIII lea, afirmă în enciclica sa, Veterum sapientia despre importanța 

limbii latine ca modalitate de răspândire a creștinismului și de unitate a popoarelor „Prin însăși 

natura sa, latina este cea mai potrivită pentru a promova orice formă de cultură între popoare. 

Ea nu dă naștere la gelozii. Nu favorizează nicio națiune, ci se prezintă cu aceeași imparțialitate 

tuturor și este la fel de acceptabilă pentru toți. Nu trebuie să trecem cu vederea nici noblețea 

caracteristică a latinei prin structura formei. Stilul său concis, variat și armonios, plin de măreție 

și demnitate face ca exprimarea să fie de o claritate și de o forță impresionantă singulară”.51 

Limba latină este și în prezent limba oficială a Sfântului Scaun. 

Conciliul Ecumenic al II lea din Vatican, prin Constituția Pastorală privitoare la liturgie, 

Sacrosanctum Concilium, pune bazele pentru revizuirea generală a Liturghierului roman și 

introducerea de noi reforme. O normă importantă de natură didactică și pastorală, promulgată 

de Constituție se referă la limba liturgică. Este introdusă astfel limba maternă, pentru ca 

liturghia să fie mai bine înțeleasă de poporul credincios, și pentru ca acesta să participe mai 

activ în timpul celebrărilor liturgice, la lecturi, rugăciuni, cântări. Pe baza acestei norme, 

traducerea din latină a Liturghierului roman este atribuită Conferinței Episcopale locale. 

Liturghierul roman orânduit după decretul Conciliului Vatican II și promulgat prin constituția 

apostolică Missale Romanum sub autoritatea Papei Paul al VI lea la 3 aprilie 1969, în ziua de 

Joia Mare, înlocuiește Liturghierul Tridentin de la 1570, acesta va purta titlul de: Missale 

Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum. 

În țara noastră, până la apariția primei ediții a Liturghierului roman, celebrarea sfintei 

liturghii în limba română se înfăptuia cu ajutorul unor fascicole dactilografiate, cu texte traduse 

și trimise de la Episcopie. Părintele Constantin Hausner, paroh de Constanța între 1963 și 1979, 

„a făcut parte din Comisia Liturgică înființată la București în 1970 pentru implementarea 

reformei liturgice în Dieceza de Iași și în Arhidieceza de București, conform dispozițiilor 

                                                           
51 Pp. Ioan XXIII, Veterum Sapientia 1962, https://www.papalencyclicals.net/john23/j23veterum.htm. 
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Conciliului Vatican II, contribuind în mod particular la traducerea în limba română a 

lecționarelor și întocmirea colecției de cântece bisericești”.52  

După aprobarea constituției apostolice Missale Romanum la 3 aprilie 1969, Papa Paul 

al VI lea aprobă ordinea lecturilor Liturghiei, și astfel, Sfânta Congregație pentru Cultul Divin 

prin decretul din 25 mai1969, va face cunoscut tabelul lecturilor liturgice și va întocmi un 

Lecționar care va cuprinde textul integral al lecturilor în limba latină. Astfel, Conciliul Vatican 

II, subliniază importanța Sfintei Scripturi în reforma Sfintei Liturghii printr-o „mai mare 

bogăție biblică, și pentru a oferi din belșug credincioșilor hrana cuvântului lui Dumnezeu, se 

vor deschide mai larg comorile biblice, în așa fel încât, într-un număr determinat de ani, să se 

citească poporului tot ce este mai important din sfânta Scriptură”.53  

Prin urmare, Comisia pentru aplicarea constituției despre Sfânta Liturghie, conform cu 

recomandările Conciliului Vatican II, va întocmi rânduiala lecturilor. „Lecționarul prezintă 

textele ce urmează a fi citite la Liturghie în zilele de duminică și sărbătoare, în zilele de peste 

săptămână din tot cursul anului, de asemenea, cu prilejul comemorărilor sfinților și în alte 

împrejurări speciale. La alegerea textelor s-a avut în vedere ca în zilele de duminică și de 

sărbătoare, zile în care poporul creștin este obligat să participe la celebrarea euharistică, să se 

propună pasajele mai însemnate, pentru ca astfel credincioșii participanți, într-un interval de 

timp determinat, să poată asculta părțile principale ale cuvântului lui Dumnezeu revelat. O altă 

serie de texte din Sfânta Scriptură, serie care o completează oarecum pe precedenta, este 

prescrisă pentru zilele de lucru, feriale. Aceste două părți ale Lecționarului nu depind una de 

alta; Lecţionarul duminical - festiv este independent de Lecţionarul ferial și invers. De 

asemenea, seria de lecturi pentru comemorarea sfinților, pentru Liturghiile rituale, votive ori 

pentru diferite împrejurări, este întocmită după legi proprii”.54 

Colecția de misale este prezentată la anexa numărul 2, p. 48. 

Breviarul sau liturghia orelor, conține rugăciuni comune, psalmi, lecturi. Breviarium 

romanum, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Ponificis Maximi, jussu 

editum, Aliorumque Pontificum, cura recognitum, PII Papae X, autorictate reformatum, ediția 

princeps tipărită în 1568 sub autoritatea Papei Pius al V lea poartă numele de breviarul roman, 

și așa va fi cunoscut până la reformele Papei Paul al VI lea în 1974, când devine cunoscut sub 

numele de breviarul orelor. În biblioteca parohiei am întâlnit breviarul roman, colecția în patru 

                                                           
52 Dănuț Doboș - Figuri ilustre: Pr. Constantin Hausner, Episcopia Romano – Catolică de Iași, Lumina 
Creștinului, istorie, accesibil pe http://www.ercis.ro/lumina/numar.asp?an=2013&numar=3&id=65 
(descărcat la 20 mai 2022). 
53 Conciliul Vatican II, Sacrosanctum concilium, 51, p. 14. 
54 Lecționar III, Timpul de peste an I – XVII, Editura „Presa Bună”,  Iași 2000, pp. 5-6. 
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volume pars verna, aestiva, autumnalis, hiemalis (o parte din primăvară, vară, iarnă, toamnă) 

dar și breviarul orelor, revizuit prin același decret al Conciliului din Trent și sunt prezentate la 

anexa numărul 3, p. 53. 

Și în Biserica „Sf. Anton de Padova” din Constanța, ca în toată Biserica  noastră catolică, 

există diferite forme de rugăciune și acte de pietate, participarea la Adorația euharistică o 

comuniune cu prezența lui Cristos, rugăciuni care se împlinesc nouă zile la rând (novena) sau 

treisprezece zile la rând (trezena), rugăciunea Angelus, recitarea rozariului, calea sfintei cruci, 

devoțiuni către sfinți, în special sfinții patroni ai locașului, Sfântul Iosif și Sfântul Anton de 

Padova. Aceste acțiuni de laudă, de mulțumire, de cerere, de evlavie se manifestă individual 

prin rugăciuni personale sau le intâlnim în devoțiunile comune în funcție de sărbătorile din 

calendarul liturgic. 

Liturgia, așa cum se consemnează în constituția Conciliului Vatican II, „e culmea spre 

care tinde acțiunea Bisericii și izvorul din care emană toată puterea ei. Căci scopul acțiunilor 

apostolice este ca toți oamenii, deveniți fii ai lui Dumnezeu prin credință și botez, să se adune 

laolaltă, să laude pe Dumnezeu în Biserică, să participe la jertfă și să se hrănească la Cina 

Domnului”.55 Dar, Biserica recunoaște, acceptă și confirmă devoțiunile poporului creștin, 

acestea au menirea de a întări și oferi educație, precum și de a transmite patrimoniul moral și 

literal. „Totuși astfel de exerciții trebuie orânduite ținând seama de timpul liturgic, în așa fel 

încât să se potrivească cu liturgia sacră, să se inspire din ea într-un fel sau altul și la ea să-l ducă 

pe poporul creștin, pentru că ea prin natura sa e cu mult superioară oricăror exerciții”.56 

Colecția de cărți devoționale este prezentată la anexa numărul 4, p. 54. 

 Trebuie menționate, de asemenea, unele cărți de la inceputul secolului al XX lea, de 

teologie morală, de expunere sintetică a disciplinei de morală, cărți de pedagogie și de învățare 

teologică, care au aparținut fraților franciscani, și acestea vor fi prezentate la anexa numărul 5, 

p. 59. 

  Biblioteca parohiei ca oricare bibliotecă, se angajează mereu în atribuțiile sale de 

educație, de transmitere către generațiile viitoare a patrimoniului religios, moral, literar și de 

asemena, se angajează în conservarea moștenirii culturale, prin toate acestea, ea reprezintă locul 

de întâlnire și de identitate al unei comunități.  

Cartea oferă accesul la informație, lectura incită imaginația și ajută la dezvoltarea 

capacităților intelectuale. După cum se observă în enumerarea din anexe, cărțile sunt scrise în 

                                                           
55 Ib. 53, 10, p. 5. 
56 Ib. 53, 13, p. 6.  
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diferite limbi și această mărturie reflectă preocuparea păstorilor cu privire la enoriașii de diferite 

naționalități, de integrare a lor în diversitate, și arată realitatea istorică a comunității.  

 

Concluzie 

 

Lucrarea de față nu este desăvârșită, dar este un studiu care deschide calea către noi 

cercetări, sunt atinse aici multe teme care separat, pot fi abordate în profunzime în alte lucrări. 

După căderea comunismului, preocuparea parohiilor a fost pentru refacerea și renovarea 

bisericilor și a caselor parohiale, este adevărat că au fost lucrări necesare și de urgență în unele 

locuri, dar acum poate că a venit timpul să ne diversificăm prioritățile și să ne ocupăm mai mult 

și de patrimoniul cultural pe care l-au moștenit parohiile, cu precădere cele vechi, bunuri de 

valoare istorică și artistică pe care le-au acumulat de-a lungul existenței lor.  

Trebuie să fim conștienți de valoarea acestor bunuri, că ele aparțin comunității 

credincioșilor și această grijă nu trebuie să se vadă numai la nivel de parohie, dar și de decanat 

și de dieceză. Fondul de carte existent trebuie inventariat, restaurat, conservat, păstrat și de ce 

nu, valorificat și expus în expoziții temporale publicului larg, pentru cunoașterea tradiției 

religioase și bisericești a comunității. Este apreciat faptul că, în sala de cateheză a parohiei, 

acolo unde se întălnesc tinerii și adolescenții pentru cateheză sau alte activități, există o 

bibliotecă de carte religioasă dar și de beletristică, și este un lucru îmbucurător ca aceștia să 

aibă la dispoziție cărți din diferite domenii pe care le pot împrumuta 

O parte din cărțile enumerate și consemnate în anexe, nu sunt în condiții bune, datorită 

lipsei de spațiu, acestea nu au putut fi așezate și expuse cum trebuie, la această deteriorare a 

contribuit și mutarea acestora dintr-un loc în altul (în decursul anilor, casele parohiale au avut 

mai multe adrese) și vor necesita o recondiționare. Un prim pas a fost făcut, și faptul că au fost 

identificate, va duce la întocmirea unei liste de inventariere a acestora. 

Și dacă în această lucrare, au fost prezentate biblioteca și cartea, în primul capitol al 

acestei lucrări, s-a vorbit despre începuturile scrisului, de la scrierile gravate în piatră, pe tăblițe 

de lut, la cele pe papirus și pergament, despre civilizațiile antice, civilizația greacă și romană 

(în lumina cursurilor făcute în primul an de master). Până la inventarea tiparului la jumătatea 

secolului al XV lea, fiecare carte era unică, dacă se dorea un alt exemplar cineva trebuia să o 

reproducă, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, într-un ritm lent și obositor, nu existau multe copii 

ale operelor și de aceea exista un pericol real ca acestea să se piardă definitiv. Bibliotecile 

mănăstirești permit supraviețuirea culturii greco – romane, în aceste temple, călugării în afară 

de obligația de a dezvolta tradiția biblică, pentru a avea acces la documentele clasice, vor trebui 
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să dobândească și cunoștințe de greacă și latină. Apar astfel atelierele scriptoria unde se realizau 

copiile din greacă și latină, dar și traduceri fără de care omenirea ar fi fost altfel, și datorită lor 

vor apărea multe biblioteci. Colecțiile de carte din bibliotecile catedralelor vor forma 

fundamentul noilor biblioteci universitare. Biserica este garant al păstrării acestui patrimoniu. 

Apariția universităților în secolul al XIII-lea  este indisolubil legată de Biserică, profesori și 

studenți în marea lor majoritate aparțin Bisericii, corporația universitară fiind desenată după 

modelul unei comunități clericale sau monastice, creșterea nivelului de trai al populației și de 

asemenea creștera numărului de persoane care învață scrierea și citirea, contribuie la crearea 

climatului pentru apariția tiparului.  

Și prima carte tipărită, nu putea să fie alta decât, „Cartea care a intrat în istorie ca Biblia 

lui Gutenberg este B42 (patruzeci și două de rânduri pe pagină), textul tipărit este cel tradus de 

Sfântul Ieronim între 382 și 405 și standardizat la Universitatea din Paris în secolul XIII. Acest 

text este cunoscut azi ca Vulgata”.57 

În tăcere, puțin câte puțin, bibliotecile invadează lumea, azi sunt sute de mii, fiecare 

unică, cărora le încredințăm cunoștințele, speranțele și visele noastre. 

În capitolul următor, au fost prezentate cele două documente pontificale emise de 

Comisia Pontificală pentru Bunurile Culturale ale Bisericii, Bibliotecile ecleziastice în misiunea 

Bisericii și Despre funcția pastorală a arhivelor bisericești. Mai există și un al treilea document,  

Scrisoarea pastorală despre muzeele bisericești, care vine în completarea primelor două 

scrisori, dar care nu este tradus de moment în limba română.  

În capitolul al doilea, s-a prezentat legislația în vigoare din țara noastră, și anume, Legea 

nr. 182 din 2000, privind protejarea patrimoniului cultural mobil, despre Legea nr. 334 din 

2002, privind bibliotecile, despre Legea de aderare nr. 79 din 1993 la Convenția UNESCO 

privind măsurile ce urmează a fi luate pentru interzicerea și împiedicarea operațiunilor ilicite 

de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale. 

Istoria Bisericii și a comunității parohiale, contextul politic, economic și social al 

apariției acestora, este prezentată în ultimul capitol, și de asemea Dobrogea, acest ținut 

multietnic, multicultural și multiconfesional, biblioteca parohiei și colecțiile ei: de Biblii, de 

cărți liturgice, de breviare și devoționale și însemnătatea acestora în viața Bisericii și a 

comunității.  

A existat o vreme, poate cei mai în vârstă își amintesc, în care cartea nu era la îndemâna 

oricui sau nu se găsea cu ușurință, trebuia să ai o cunoștință la librărie pentru ca atunci când 
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primeau cărți  cu adevărat interesante pentru suflet și minte, să-ți păstreze un exemplar. Gustul 

pentru citit l-am moștenit de la tatăl meu, îmi amintesc de nopțile albe pe care le făcea citind o 

carte, în vremea aceea exista o adevărată „rețea” de împrumut de carte, lectura fiind una din 

cele mai mari plăceri și bucurii ale vieții.   

Noi, locuitorii de azi ai mileniului trei, considerăm de la sine înțeles că toată lumea 

învață să scrie și să citească încă din copilărie, considerăm că este o cunoaștere la îndemâna 

oricui, nu ne putem imagina că între noi pot exista persoane analfabete. Citim mai mult ca 

niciodată, suntem înconjurați de postere, panouri de publicitate, străzile sunt pline de cuvinte, 

de la graffiti la panouri luminoase, literele pâlpâie pe telefoanele mobile și pe ecranele 

calculatoarelor.  

Acum în încheiere, trebuie menționată și era digitalizată,  rețeaua electronică, conceptul 

pe care îl numim acum web, care nu este altceva decât o replică a modului în care funcționează 

bibliotecile. La originea internetului se află, visul de a încuraja și de a avea o conversație în 

toate colțurile lumii. Era necesar să se creeze itinerarii, căi, rute aeriene pentru cuvinte. Fiecare 

text avea nevoie de o referință - un link - datorită căruia cititorul îl putea găsi de pe orice 

calculator, din orice colț al lumii. 

 Sir Timothy John Berners-Lee, unul dintre cei mai importanți oameni ai secolului XX, 

inventatorul World Wide Web, responsabil pentru conceptele care structurează site-ul web a 

căutat inspirație în spațiul ordonat și agil al bibliotecilor publice. Imitând mecanismele acestora, 

el a atribuit fiecărui document virtual o adresă unică, și a permis ca acesta să fie accesat de pe 

un alt computer. Acest localizator universal, cunoscut în limbajul informatic sub numele de 

URL, este echivalentul exact al numărului de telefon al unei biblioteci. Apoi a conceput 

protocolul de transfer de hipertext - mai bine cunoscut sub acronimul HTTP - care acționează 

ca formularele de cerere pe care le completăm pentru a cere bibliotecarului să găsească cartea 

pe care o dorim.  

Internetul nu este altceva decât o răspândire, multiplicată, vastă și eternă a bibliotecilor, 

cunoștințele disponibile pe care le oferă sunt mai multe ca niciodată, dar aproape toate sunt 

păstrate în afara minții noastre, „Oamenii de știință numesc acest fenomen de relaxare a 

memoriei efectul Google. (...) S-a stabilit impresia între noi, că știm tot ceea ce putem localiza, 

datorită Google”.58  

Și dacă a fost prezentată biblioteca virtuală trebuie menționată și cartea electronică sau 

eBook, deși nimic nu se compară cu mirosul de carte și răsfoitul paginilor, cărțile electronice 

                                                           
58 Ib 1, p. 125. 
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sunt identice cu cele tipărite pe hârtie, pot fi citite sau pot fi ascultate în format audio 

(audiobook), și au avantajul că vin cu suficientă memorie internă încăt să cuprindă sute de cărți, 

o întreagă bibliotecă virtuală cuprinsă într-un mic spațiu.  

Deși oferta de carte este enormă și pe diverse categorii, simțim azi, un dezinteres față 

de cărți și în special față de cărțile vechi, și ar trebuie să ne întrebăm, cum facem să deșteptăm 

acest interes?  

În interviul realizat de Magic FM cu Paul Scarlat de la Editura Rao, legat de Salonul de 

carte Bookfest care tocmai se încheiase, acesta a prezentat printre alte cărți de succes, o carte 

pentru copii, „Simfonia sălbatică” . O carte ilustrată, educativă despre animale, care are o 

aplicație pe telefon, se scanează codul QR și apare o melodie tematică, distinctă pentru fiecare 

animal. 

Este o idee interesantă, și poate pe viitor se va extinde și la alt gen de literatură, și pentru 

alte categorii de vârste, și de ce nu am putea citi de exemplu, cărți bisericești pe un fond de 

muzică clasică sau religioasă, ar deveni astfel o carte multimedia, mai atractivă poate. 
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Anexa numărul 1, colecția Bibliilor: 
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dichiarata da monsignore Antonio Martini, Archievescovo di Firenze, edizione condotta 

a riscontro con le piu pregiate, volume prime, Milano dottor Francesco Vallardi, Editore, 

MDCCCXLV, 1668 p. (a aparținut lui Paolo M.a Porsichini dei Minori Conventuali). 

2. Bibia Sacra  juxta Vulgate, Parisiis Sumptibus Letouzey et Ane, editorum, 17 via dicta 

du Vieux Colombier exemplaria et correctoria romana, denuo edidit, diversionidus 

logicis analysique continua sensum illustratibus, ornavit Aloisius Claudius Fillion, 1887 

3. Biblia Sacra juxta Vulgatae, exemplaria et correctoria romana, denuo edidit 

divisionibus logicis analysique continua sensum illustrantibus ornavit, Aloisius 

Claudius Fillion, presbyter s. sulpitii, in Facultate Theologica Parisiensi Schripturae 

Sacrae Professor, editio nona perpolita multisque episopalibus aprobationibus 

commendata, Paris Librairie Letouzey et Ane, 87, Boulevard Raspail, 87, Omnia jura 

vindicabuntur, Imprimatur lugduni, die 8a septembris 1887, Joseph Arch. Lugdun. 1366 

p. + 30 p. 

4. Biblia Sacra Vulgatae editionis, juxta exemplaria ex Typographia Apostolica Vaticana, 

Rome 1592 & 1593, inter se collata et ad normam correctionum romanarum exacta. 

Auctoritate Summi Pontificis PII IX, edidit Valentinus Loch, Ss. Theologlae Doctor et 

Professor Publicus in Lyceo Bamber Gensi; Archiepiscopi in Eclesiasticis Consiliarius, 

editio sexta, Tomus I, Ratisbonae, Istit. Librar. Pridem G. J. Manz. MDCCCXCV, 396 

p., Tomus II, 336 p. 

5. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea 

Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea 

Sfântului Sinod, București, Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii 

Ortodoxe Române, 1968, 1396 p. + 6 h. 

6. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament cu trimeteri, printed in 

Denmark by Nerhaven A/S, Viborg, 1224 p.   

7. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a prea 

fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea 

Sfântului Sinod, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

București 1988, reproduce textul ediției din 1982, 1416 p. + 6 h. 
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8. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, cu trimiteri, Cuvintele 

Domnului Isus în roșu, Concordanță și Explicații, Romanian Bible Society, Saline, MI. 

48176, USA, ediția II – 2006, 1224 p. + 47 p. + 22 p. + 338 p. + 8 h.  

9. Noul Testament, cele Patru Evanghelii, Faptele Apostolilor, Epistolele – Apocalipsul, 

cu binecuvântarea autorităților bisericești, 1935 Editura tipografiei „Serafica”, 

Săbăoani, jud. Roman, 857 p. 

10. Sfânta Evanghelie sau Cele Patru Evanghelii combinate în una, de P. M. Sales, cu note 

de Preot Dămoc, O.M.C., Tipografia Alexandru A. Țerek, Mârzescu 9, Iași, Episcopia 

Catolică de Iași nr. 256/947, 4 aprilie 1947, Episcop Marcu Glaser Administrator 

Apostolic de Iași, Provincia Fr. Min. Conv. nr. 722/947, 6 aprilie 1947 Luizi – Călugăra, 

Fr. Ioseph P. M. Pal, Ministru Provincial, 309 p. + 7p. + 3 p. 

11. Istoria Profeților și Regilor sau o ilustrare a captivității și restabilirei lui Izrael, de E. 

G. White, prima ediție în limba românească, editura „Păzitorul Adevărului” 1933, 520 

p. 

12. Pismo Swiete Starego I Nowego Testamentu, W. Prezekladzie Z. Jezykow Oryginalych, 

Opracowal Zespol Biblistow Polskich, z iniciatywy Benedyctynow Tynieckich, 

wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Pallotinum Poznan – Warszawa 1971, 1440 

p. + 4 h. 

13. Pismo Swiete Starego I Nowego Testamentu, W. Prezekladzie Z. Jezykow Oryginalych, 

Opracowal Zespol Biblistow Polskich, z iniciatywy Benedyctynow Tynieckich, 

wydanie drugie zmienione, Wydawnictwo Pallottinum Poznan – Warszawa 1980, 1440 

p. + 2h.  

14. Pismo Swiete Starego I Nowego Testamentu, W. Prezekladzie Z. Jezykow Oryginalych, 

Opracowal Zespol Biblistow Polskich, z iniciatywy Benedyctynow Tynieckich, 

wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Pallotinum Poznan – Warszawa 1983, 1440 

p. + 4 h. 

15. Les quatre evangiles a l’usage du people cretiene, traduction de la Bible de Jerusalem 

et tables nouvelles des textes evangeliques selon l’ordre de l’eseignement chretien, les 

edition du cerf, 29, Boulevard Latour – Maubourg, Paris – VII, 1960, 383 p. 

16. Les quatre evangiles a l’usage du people cretiene, traduction de la Bible de Jerusalem 

et tables nouvelles des textes evangeliques selon l’ordre de l’eseignement chretien. Par 

L. – M. Dewailly, o.p. Les edition du cerf, 29, Boulevard Latour – Maubourg, Paris 

1971, 618 p. 
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17. Petite Bible illustree des ecoles, par J. Ecker dr. en phil. Et en theol. Professeur d’ 

exegese au Grand Seminaire de Treves, edition francaise par un Pere de la Compagnie 

de Jesus, preface par le R. P. Jos. Bucker, Firme Charles Beyaert, Editeurs Pontificaux 

Rue Notre Dame, 8 Bruges (Belgique). Maison Casterman 66, rue Bonaparte, Paris VI 

1937, 276 p. + 3 h. 

18. Petite Bible Illustree des Ecoles, par J. Ecker, dr. en phil. Et en teol. professeur 

d’exégese au grand Seminaire de Treves, Edition francaise par un Pere de la Compagnie 

de Jesus Preface par le R. P. Jos. Brucker, Trier Druck und Verlag der Kunst und 

Verlagsanstalt Schaar & Dathe, Komm. Ges. a Akt. Imprimatur Treviris, în festo S. 

Hilarii 1909, 276 p. 

19. Missel Biblique de tous les jours, edition conforme au lectionnaire adopte par 

L’episcopat Francais, Vesperal et Rituel, editions tardy, Acion Catholique rurale, 

edition ouvrieres, Imprimatur Bourges, 8 janvier 1964, Joseph, Card. Lefebvre 

Archeveque de Bourges, 1948 p. 

20. Méditations sur l’Evangile, nouvelle édition, revue sur les manuscrits, Tours Maison 

Alfred Mame et Fils, éditeurs pontificaux, 1921 796 p. 

21. Die Bibel oder die ganze, Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments, nach der 

deutfchen uberfehung Martin Luthers, Wurttembergische Bibelanstalt Stuttgart, Zu 

gefegnetem Gebrauch und zum undenfen an ihre Trauung erhielten diefe Heilige 

Schrift, Wolfgang Muller und Heide Irmgard Wendel, am 22 april 1967 von der 

Evangelischen Kirchengemeinde Nottingen, 896 p. + 128 p. + 298 p. + 70 p. + 2 h. 

22. Katolische Schulbibel, fur die Diozese Luxemburg, Mit Genehmigung des 

Hochwurdigsten hern Bischofs von Luxemburg, Druck und Verlag fur die Diozese 

Luxemburg, Sankt – Paulus – Druckerei, Luxemburg 1959, 360 p. + 4 h. 

23. Cathulbibel fur die catholifchen Schulen Bayerns, Bearbeitet von Dr. M. Buchberger, 

Bifchof von Regensburg, Bibliofchmud von Max Tefchemacher, Berlag Rofel – Buftet 

/ Munchen, 134p. + 166p. + 4 h.  

24.  Die Heilige Schrift, aus dem Grundtext ubersetz, Elberfelder Bibel revidierte Fassung, 

R. Brockhaus Verlag Wuppertal, 1985 / 1991 R. Brockhaus Verlag Wuppertal, Satz: 

Fritz Konrad, Lahr Druck + Bindearbeiten: Biblia – Druck, Stuttgart 1134 p. + 358 p. 

25. Die Heilige Schrift, des Alten und des Neuen Bundes, ubersetzt von Paul Riessler und 

Rupert Storr, Matthias – Grunewald – Verlag – Mainz, Rottemburgi 1958, 1534 p. + 64 

p. + 40 p. + 44 p. + 12 p. + 2 h. 
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26. Die Bibel oder die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der 

Ubersetzung, Martin Lthers, Deutsche Bibelgesellschaft, 1970, 1982 Stuttgart, 892 p. + 

320 p. + 4 h. 

27. Das Neue Testament und die Psalmen, nach der deutschen ubersetzung D. Martin 

Luthers, privilegierte Wurttembergische Bibelanstalt – Stuttgart, diese im Jahre 1956 

vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland im Einvernehmen mit dem Verband 

der Evangelischen Bibelgefellschaften in Deutschland 1956, 526 p. + 4 h. 

28. Das Neue Testament unfere Herrn und Heilandes Jesu Chisti nach der deutschen 

uberfennung D. Martin Luthers, durchgefehen im Uuftrag der Deutschen Evangelischen 

Airchenconferenz. Kleine Taschenausgabe Erste Unflage, Stuttgart privilegierte 

Wurttembergische Bibelanstalt. 1903, 516 p. + 124 p. + 6 h. 

29. Das Neue Testament unfere Herrn und Heilandes Jesu Chisti, nach der deutschen 

uberfennung D. Martin Luthers neue durchgefehen nach dem vom Deutschen 

Evangelischen Airchenauschub genehmigten Text, Berlin 1916, 542 p. + 128 p. + 8 h.  

30. Das Neue Testament unfere Herrn und Heilandes Jesu Chisti, nach der deutschen 

uberfennung D. Martin Luthers durchgefehen im uuftrag der Deutschen Evangelischen 

Airchenconferenz. Kleine Taschenausgabe auf extradunnem papier, Stuttgart 1912, 

privilegierte Wurttembergische Bibelanstalt, 508 p. + 124 p. 

31. Die Bibel oder die ganze, Heilandes Schrift be, Ulten und Neuen Testaments, nach der 

deutschen uberfennung, D. Martin Luthers, Berlin Bibelgefellschaften 1989, 788 p. + 

270 p. 

32. The Holy Bible, containing Old and New Testaments, translated out of the original 

tongues: and with the former translations diligently compared and revised by his 

majesty’s special comand. Appointed to be read in Churches, His Majesty’s Printers, 

Eyre and Spottiswoode (Bible Warehouse), Ltd. London, 992 p. (Biblie de buzunar, 

dedicația de pe coperta e din 1933). 

33. Die funf Bucher Mose, 350 p. în limba ebraică, Berlin.   

34. Janos Tanitvany, evangeliumi szinjatek harom felvonasban, Erdos Renee, Gyoma 1911, 

nyomatott kner Izidor Konyvnyomdajaban, Masodic ezer. 128 p.   

35. Psalterium Breviarii Romani, cum ordinario divini officii, jusu SS. D. N. Pii PP. X. 

novo ordine per Hebdomadam dispositum et editum. Editio prima post typicam, Romae 

– Tornaci – Parisiis, Typis Societatis S. Joannis Evangel., Desclele et Socii, S. sedis 

Apost. et S. Rituum Congreg. Typogr. 1912, 292 p. + 12 p.  
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36. Le lettere di San Paolo, versione dai testi originali, Edizione Paoline, a cura di D. G. 

Robaldo S.S.P. e del prof. D. Fulvio Nardoni, Imprimatur Albani, 24-6-1958, Raphael 

Macario Ep. Suffr. Albanenses, 480 pp. 

37. Noul Testament al Domnului Nostru Isus Hristos, Societatea Biblică, Printed in Finland 

by Lansi-Savo Oy/St Michel Print, Mikkeli 1990, 412 pp. 

38. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, traduzido em portugues por Joao 

Ferreira de Almeida (edicao revista e corrigida), o texto em portugues e usado com 

permissao da Sociedade Biblica Trinitariana, Londres, e da Sociedade Biblica Trinitaria 

do Brasil. Companhia Nacional de Publicadade Filadelfia, Pensilvania 1995, 696 pp. 

39. Ss. Vangelo, congregazione „Seri dell’eterna sapienza”, traduzione e note del P. Fr. 

Enrico M. G. Genovesi O.P. Bologna Tipografia Compositori 1961, 528 p 
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Anexa numărul 2, colecția de missale și lecționare: 

 

1. Missale Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, restitutum S. PII V 

Pontificis Maximi, Jussu editum, Clementis VIII. Urban VIII. Et Leonis XIII, auctoritate 

recognitum, editio decimaseptima post alteram typicam, Ratisbonae, Romae, Neo 

Eboraci & Cincinnati. Sumptibus et Typies Friderici Pustet, S. Sedes Apostolicae et S. 

Ritum Congregationis Typographi MDCCCCXI, 624 p. + 248 p. + 32 p.  

2. Missale Romanum, Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, restitutum S. PII V 

Pontificis Maximi, Jussu editum, Aliorum Pontificum Cura Recognitum a Pio X 

Reformatum et Ssmi D. N. Benedicti XV auctoritate vulgatum, editio VII juxta typicam 

Vaticanam, Ratisbonae Sumptibus et Typies Friderici Pustet, S. Sedes Apostolicae et S. 

Ritum Congregationis Typographi 1923, 796 p. + 2 p. + 236 p. + 36 p. + 4 p. + 40 p. + 

2 p. + 4 p. + 2 p. + 2 p. + 4 p. + 2 p. 

3. Missale Romanum, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini resttitutum S PII V Pont. Max. 

jussu editum, Aliorum Pontificum Cura Recognitum a Pio X Reformatum et Benedicti 

XV auctoritate vulgatum, editio vigesima Juxta Typicam Vaticanam, Ratisbonae 

Sumptibus et Typies Friderici Pustet, S. Sedes Apostolicae et S. Ritum Congregationis 

Typographi 1937, 748 p. + 2 p. + 2 p. + 200 p. + 2 p. + 36 p. + 24 p. + 4 p. + 2 p. + 2 p. 

+ 2 p. + 4 p. 

4. Missale Parvum, ad usum sacerdotis itinerantis, editio iuxta typicam, Typis Polyglottis 

Vaticanis MCMLXXII, 174 p.  

5. Missale Romanum, editio I, Juxta Typicam, lipsiae sumptibus societatis sancti bennonis, 

s. sedis apostolicae et s. rituum congrecationis typographi mcmlxx (concordat cum 

originali approbato Budissa, die 23 m. septembris 1970, Dr. Bulang, Vicarius 

Capitularis, 966 p. Liturghierul cuprinde celebrări euharistice, pentru comemorările 

sfinților, liturghii și rugăciuni pentru diferite necesități, partituri muzicale pentru 

cântările din timpul liturghiei. 

6. Missale Pars prima, Jussu et auctoritate Coetus Episcopalis Hungariae concinnavit 

Consilium Liturgicum Nationale, editio Societatis S. Stephani, S. Sedis Apostolicae 

editoris, Budapestini 1969, 477p.  

7. Missale Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum 

cura recognitum, editio iuxta typicam, Ratisbonae, Summptibus et Typis Friderici 

Pustet, S.Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi, 27 iunii 1962, 

800p. + 296p. + 12p. + 2p. +2p. + 24p.  
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8. Missale Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum 

cura recognitum, editio secunda iuxta typicam, Ratisbonae, Summptibus et Typis 

Friderici Pustet, S.Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi, 1963, 

792 p. + 280 p. 

9. Missale Romanum, ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum summorum pontificum 

cura recognitum, editio tertia iuxta typicam, Ratisbonae, Summptibus et Typis Friderici 

Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis Typographi, 27 iunii 1962, 

800p. + 296p. + 24p.  

10. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini, restitutum S. PII V 

Pontificis Maximi, jussu editum, Aliorum Pontificum Cura Recognitum a Pio X 

Reformatum et Ssmi D. N. Benedicti XV, auctoritate vulgatum, editio X juxta typicam 

Vaticanam, 1924 Ratisbonae sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae 

et S. Rituum Congregationis Typographi. 

11. Missale Romanum, Lectionarium II, tempus per annum post pentecosten, typis 

poliglottis Vaticanis MCMLXXI, 962 p.   

12. Ordo Hebdomadae Sanctae Istauratus, Sumptibus societatis sancti bennonis lipsiae 

MCMLVI, Offsentdruck J. Bohn & Sohn, Graphischer Betrieb, Leipzig III, 144 p.  

13. Liturghierul roman, timpul de peste an, XVIII – XXXIV,  624p. + 33p.  

14. Liturghierul roman, revizuit conform decretelor Conciliului Ecumenic Vatican II și 

promulgat de Papa Paul VI, volumul I, Adventul – Crăciunul – Epifania, text integral, 

Antifone – Rugăciuni – Responsorii – Lecțiuni – precedate de Rânduiala Sfintei 

Liturghii, 1977, 294 p. + 39 p. 

15. Liturghierul roman, revizuit conform decretelor Conciliului Ecumenic Vatican II și 

promulgat de Papa Paul VI, volumul II, Postul Mare – Timpul Pascal, text integral, 

antifone – rugăciuni – responsorii – lecțiuni precedate de Rânduiala Sfintei Liturghii, 

1978, 496 p. + 33 p. 

16. Liturghierul roman,  revizuit conform decretelor Conciliului Ecumenic Vatican II și 

promulgat de Papa Paul VI, volumul III, timpul de peste an I – XVII, text integral, 

antifone – rugăciuni – responsorii – lecțiuni precedate de Rânduiala Sfintei Liturghii, 

1979, 663 p. 

17. Liturghierul roman, revizuit conform decretelor Conciliului Ecumenic Vatican II și 

promulgat de Papa Paul VI, volumul IV, timpul de peste an XVIII - XXXIV, text 

integral, antifone – rugăciuni – responsorii – lecțiuni precedate de Rânduiala Sfintei 

Liturghii, 1980, 624 p + 33 p. 
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18. Liturghierul roman, revizuit conform decretelor Conciliului Ecumenic Vatican II și 

promulgat de Papa Paul VI, volumul V, Sfinții, text integral, antifone – rugăciuni – 

responsorii – Lecturi pentru fiecare zi împreună cu Rânduiala Sfintei Liturghii, 1978, 

590 p. 

19. Liturghierul roman, revizuit conform decretelor Conciliului Ecumenic Vatican II și 

promulgat de Papa Paul VI, volumul V, Sfinții, texte selectate, antifone – rugăciuni – 

responsorii – Lecturi pentru fiecare zi împreună cu Rânduiala Sfintei Liturghii, 1984, 

626 p. 

20. Liturghierul roman, orânduit după decretul Sfântului Conciliu Ecumenic Vatican II, 

promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI lea, Lecționar I de la Începutul Adventului 

până la Rusalii, Arhiepiscopia Romano – Catolică de București, 1998, 903 p. 

21. Missale Romanum, Druck von Herder & Co. G.m.b.H. in Freiburg im Breisgau 1934, 

1163 p.  

22. Missel Romain, al usage des fideles, Tours Maison Alfred Mame et Fils, Editeurs 

Pontificaux 1920, 447 p. cuprinde diferite rugăciuni, psalmi, cântări și imnuri, propre 

du temps, propre des saints. 

23. Messalino festivo per i fideli, duminici și solemnități din anul liturgic 1971 – 1972, ciclul 

A, editori riuniti, Centro Azione Liturgica (C.A.L), Roma , Casali 23 octombrie 1971, 

574 p.  

24. Rânduiala Sfintei Liturghii, Arhiepiscopia Romano – Catolică, București 1971, ediție 

provizorie, până la obținerea aprobării definitive a textului în limba română din partea 

Sf. Congregații a Riturilor, 197p. 

25. Liturghierul roman, orânduit după decretul Sfântului Conciliu Ecumenic Vatican II, 

promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI lea, Lecționar I, Advent – Crăciun, Editura 

„Presa Bună” Iași 1999, cu binecuvântare arhierească Petru Gherghel, episcop de Iași, 

21 noiembrie 1999, în solemnitatea Cristos, Regele Universului. Prezentul Lecționar 

este reeditarea revizuită a ediției din 1977, realizată de Episcopia Romano – Catolică de 

Iași după ediția tipică, ținând seama și de adaosurile ulterioare ale Congregației pentru 

Cultul Divin. 292 p. 

26. Liturghierul roman, orânduit după decretul Sfântului Conciliu Ecumenic Vatican II, 

promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI lea, Lecționar II, Postul Mare, Săptămâna 

Sfântă, Timpul Pascal, Editura „Presa Bună” Iași 2000, cu binecuvântare arhierească 

Petru Gherghel, episcop de Iași 1 martie 2000. Prezentul Lecționar este reeditarea 

revizuită a ediției din 1977, realizată de Episcopia Romano – Catolică de Iași după ediția 
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tipică, ținând seama și de adaosurile ulterioare ale Congregației pentru Cultul Divin. 

720 p. 

27. Liturghierul Roman,  orânduit după decretul Sfântului Conciliu Ecumenic Vatican II, 

promulgat cu autoritatea Papei Paul al VI lea, Arhiepiscopia Romano – Catolică de 

București, 1993, 994p. 

28. Deutsches Perikopenbuch fur alle tage des jahres, Herausgegeben von P. Urbanus 

Bomm OSB, Monch del Abtei Maria Laach, Benziger Verlang, Einsiedeln, Zurich, 

Koln 1964, 383 p . + 84p.  

29. Lectionnaire francais pour tous les jours, Selon le Missel Romain, Mame Editeur 

Liturgique Pontifical, traduccion approuvees par les Episcopats D’Afrique Equatoriale 

– Cameroun, Afrique du nord, Afrique Occidentale, Belgique, Canada, Congo, France, 

Luxembourg, Madagascar, Rwanda et Burundi, Suisse, edition approuvee en leur nom 

Rome, le 1er novembre 1964, Rene Boudon, Eveque de Mende, inprime en France, Paris 

1964, 624 p. 

30. Lectionnaire frnacais, en vue de la proclamacion publique des epitres et evangiles des 

dimanches et des fetes autorisee pour tous le dioceses de France, par la Supreme 

Congregacion du Saint – Office le 17 octobre 1956. Adopte officiellement par 

L’Assemblee des Cardinaux et Archeveques, Mame Imprimeur–Editeur de la Sacre 

Congregacion des Rites, Paris 1960,184 p. 

31. Liturgie de la Messe, Droguet – Ardant, Proost Limoges, le 20 octobre 1969 Henri 

Gufflet, evecque de Limoges, Paris 1969, 28 p. 

32. Missel Romain, Latin – Francais, volume I, Desclee – Dessain – Mame, Editeurs 

Liturgiques Pontificaux,  Propre du Temps, edition approuvee en leur nome, Rome, le 

1er novembre 1964, Rene Boudon, Eveque de Mende, publie avec l’autorisacion de 

l’Association episcopale liturgique de France, Paris 1964, printed in Belgium, 139 p. + 

68 p. 

33. Missel Romain, Latin – Francais, volume II, Desclee – Dessain – Mame, Editeurs 

Liturgiques Pontificaux,  Propre du Temps, edition approuvee en leur nome, Rome, le 

4 fevrier 1965, Rene Boudon, Eveque de Mende, publie avec l’autorisacion de 

l’Association episcopale liturgique de France, Paris 1965, printed in Belgium, 268 p. + 

66 p. 

34. Missel Romain, Latin – Francais, volume III, Desclee – Dessain – Mame, Editeurs 

Liturgiques Pontificaux,  Propre du Temps, edition approuvee en leur nome, Rome, le 

7 mai 1965, Rene Boudon, Eveque de Mende, publie avec l’autorisacion de 



52 
 

l’Association episcopale liturgique de France, Paris 1965, printed in Belgium, 268 p. + 

50 p. 
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Anexa numărul 3, colecția de breviare: 

 

1. Breviarium romanum, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Ponificis 

Maximi, jussu editum, Aliorumque Pontificum, cura recognitum, PII Papae X, 

autorictate reformatum, Editio XIII Juxta Typicam, amplificata XI, Pars Verna, 

Ratisbonae Sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum 

Congreg. Typographi 1931, 6 p. + 1024 p. + 284 p. + 18 p. + 20 p. + 6 p. + 12 p. + 4 p. 

2. Breviarium romanum, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Ponificis 

Maximi, jussu editum, Aliorumque Pontificum, cura recognitum, PII Papae X, 

autorictate reformatum, Editio XIII Juxta Typicam, amplificata XI, Pars Aestiva, 

Ratisbonae Sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum 

Congreg. Typographi 1931, 6 p. + 964 p. + 248 p. + 18 p. + 22 p. + 12 p. + 4 p.  

3. Breviarium romanum, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Ponificis 

Maximi, jussu editum, Aliorumque Pontificum, cura recognitum, PII Papae X, 

autorictate reformatum, Editio XIII Juxta Typicam, amplificata XI, Pars Autumnalis, 

Ratisbonae Sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum 

Congreg. Typographi 1931, 864 p. + 248 p. + 18 p. + 22 p. + 12 p. + 4 p.  

4. Breviarium romanum, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, S. PII V Ponificis 

Maximi, jussu editum, Aliorumque Pontificum, cura recognitum, PII Papae X, 

autorictate reformatum, Editio XIII Juxta Typicam, amplificata XI, Pars Hiemalis, 

Ratisbonae Sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum 

Congreg. Typographi 1931, 6pp. + 936 pp. + 252 pp. + 18 pp. + 22 pp. + 12 pp. + 4 pp. 

5. Horae Diurnae Breviarii Romani, Ex Decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, S. PII 

V Ponificis Maximi, jussu editi Clementis VIII. Urbani VIII. Et Leonis XIII. Auctoritate 

recogniti, editio secunda post alteram typicam, Ratisbonae, Romae, Neo Eborachi & 

Cincinnati. Sumptibus et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. 

MDCCCCIII, 492 pp. + 276 pp. + 20 pp.  
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Anexa numărul 4, colecția de cărți devoționale: 

 

1. Euchologium graeco – latinum, complectens, pias preces, meditationes, hymnosque 

sacros, in usum iuventutis literarum studiosae, curavit Dr. Laur. Clem. De Gratz, 

Decanus Ecclesiae Cathedr. Aug. Vindelicorum, cum approbatione Rev. Ordinariatus 

Augustani, editio quarta, Campoduni, Ex. Typogr. Olim Ducali, Nunc Ios. Korseliana, 

MDCCCXCIX, 176 pp. 

2. Imitazione di Cristo, VIII edizione, Edizioni Paoline, Imprimatur Romae, die 25 maii 

1963, Ex. Aedibus Curiae Episcop. Ostien. Ac Portuen. Et S. Rufinae, Titus Mancini, 

Vic. Gen., Roma 1967, 508 pp. 

3. Della  imitazione di Gesu Cristo, traduzione del Cardinale Enriquez, con riflessioni 

dell’Abate de la – Mennaise, libri quattro, aggiunta la Santa Mesa e Atti per la Santa 

Comunione, Vicenza – Casa Editoriale, Comm, Luigi Favero 1951, 576 pp. 

4. Imitazione di Cristo, traduzione del Servo di Dio Cesare Guasti, Libreria Cattolica, 

Piazza Duomo, 45 – Prato, Imprimatur Aloysius Cicuttini Ep. Tifernaten, Tiferni die 4 

aprilis 1957, 288 pp.  

5. L’Imitazione di Gesu Cristo, traduzione del Cardinale Enriquez, con permissione 

dell’Autorita Ecclesiastica, quarta edizione, Stabilimenti Benziger & Co. S. A., 

Tipografi della Santa Sede apostolica, Einsiedeln, Svizzera, Imprimatur Curiae, die 21 

nov. 1905, Joannes Fidelis, Epps. 512 pp. 

6. Toma de Kempis, Imitașiunea lui Hristos, Iași, Institutul de arte grafice „Presa 

Bună”1935, Episcopia Catolică de Iași, Imprimatur Mihai Robu, Episcop 384 pp. 

7. Tutto per Gesu, metodo di vita e suggerimenti per una giovane eccitata al divino amore, 

300a edizione, Vicenza Giovanni Galla editore, Imprimatur Vicentiae in Curia 

Episcopali die 23 januarii 1899, Antonius, Ep. Vicet., 256 pp. 
8. L’Imitacion de Jesus-Christ, traduction nuvelle avec des reflexions a la fin de chaques 

chapitre par l’Abbe F. de Lamennais, Tours Alfred Mame et Fils, Editeurs 1869, 540 

pp. 

9. Paroissien Romain tres complet, approuve par S. G. Mgr Renou Archeveque de Tours, 

partie d’automne (du XIe dimanche apres la Pentecoste a L’Avent), Tours Maison A. 

Mame et Fils, Editeur Pontificaux 1905, 1126 pp. 

10. Carte de rugăciune, „Cheia Împărăției”, în limba armeană, editată la 1935, a aparținut 

Msg. Sahak Koghian, ediție de lux, 400 pp. 
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11. St. Antonius oder der heilige von Padua, P. Wergander W. Radovanovie gewefener 

beutficher Ponitenziar in Padua, neu herausgegeben von P. Paulus Mofet, D. Minor. 

Convent. Ponitenziar in Padua, mit crlaubnis der Ordensobern., Milano – 1928, 

Stabilimento Arti Grafiche Bertareffi, beftellungen richte man an: „Messagerio di 

Sant’Antonio” Padova – Italia, 528 pp. 

12. Wybor osobliwych nabozenstw na duchowna pocieche i pozytek ludzi poboznych, 

Wydanie poprawne, Z pozwoleniem Zwierzchnosci dyecezalnej, Wadovice Nakladem 

i czcionkami Franciszka Foltyna. 1879, 448 pp. 

13. L’ora di guardia o l’ora del Rosario perpetuo, ad uso degli Associati nelle differenti 

circonstanze della vita per il R. P. Maria Francesco dell’Ordine dei Frati Predicatori, 

Secondo Direttore Generale del Rosario Perpetuo, „Mettemmo sentinelle sulle mura 

della citta, per difenderla notte e giorno da suoi nemici” (II. Esdra, IV.9), prima versione 

dal francese, Verona tip. Merlo condotta da G. Marchiori 1887, 368 pp. 

14. Delizie del cristiano, Instituto italiano de Artes Graphicos, Bergamo, admitittur 

bergamo, 4 febbraio 1897, Gaetano Camillo, Episcopus, 148 pp. 

15. Des gottfeilingen Thomas von Kempen, Nachtfolge Christi, Uberfeht von Georg Muhr, 

mit einer Auswahl notwendigster Andachten und kurzefter Ablahgeberie, Graz und 

Wien, Imprimatur Graecii, die 27 Februarii 1908, 546 pp. 

16. Die Betende Unfchuld, Ein Gebet anterichts und beichtbuchlein fur die liebe iugend von 

I. L. Brunner, pfarrer mit bifchoflicher druckbermilligung, Koln, New-York, Cincinnati, 

Chicago dei Benziger Brothers, Imprimatur den 7 november 1910, 192 pp. 

17. Kommet und Tostet, Komunionbuch von P. Sebastian von der benedistiner der ubtei St. 

Martin Beuron, mit uprobation des hochm Berrn Erzbischofs von freiburg und der 

ordensobern, freiburg im Breisgau, Herder & Co. g.m.b.h. Imprimatur Friburgi 

Brisgoviae, die 20 ian. 1920, Fritz, Vic. Gen., 636 pp. 

18. „Mergeți la Iosif” culegere de meditațiunin și rugăciuni în cinstea Sf. Iosif de I. B., Iași 

– 1934, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, Imprimatur Iași 14 iunie 1934, Mihai 

Robu Episcop, 224 pp. 

19. Weg zum himmel, katoliches Gebet und Gefangbuch neu herausgegeben von Lic. Theol. 

Ernst wiechulla pfarrer in der Erzdlozefe Breslau, Katolische Derlagsanstalt, 

Imprimatur Breslau, 16.2.1939, 896 pp. 

20. Romisches Gradualbuch, die wechselnden und standigen Messgesange des offiziellen 

Graduale Romanum mit deutscher Ubersetzung der Rubriken und Texte, Ausgabe mit 

Choralnoten im Violinschlussel auf funf Linien, in der Tonlage der Orgelbegleitung 
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zum Graduale Romanum, Mit oberhirtlicher Genehmigung, Dritte Auflage. 

Regensburg, Rom, New York & Cincinnati. Druck und Verlang von Friedrich Pustet, 

Typograph des hl. Apostol, Stuhles u. der Congr. del hl Riten, Ratisbonae, die 3 aprilis 

1903, 8 p. + 356 p. + 156 p. + 112 p. + 8 p. 

21. Lateinische Lieder und Gesange, wie sie am Gymnasium zu Vechta im Gebrauch sind. 

Herausgegeben von Joh. Fr. Iseke, weil. Conrektor und Professor, sechste auflage, 

Munster i. W. 1922 Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, 80pp. 

22. Orate, gesang und gebetibuch fur die diozese St. Gallen, gesamtauflage: 140 tausend, 

verlag: Katolische Administration, St. Gallen, druck: Verlagsanstalt Benziger & Co. 

AG. Einsiedeln, 640 pp.  

23. Tributo quotidiano di affettuose preghiere e lodi a Maria Santissima, del Serafico dott. 

San Bonaventura, ed altre orazioni con le Indulgenze dei Sommi Pontefici Pio IX e 

Leone XIII, XX edizione, Roma Casa Editrice Cattolica la « Vera Roma » di Enrico 

Filiziani 1911, 144 p. 

24. Liber usualis, missae et officii, pro dominicis et festis I. vel II. Classis, cum Cantu 

Gregoriano, ex Editione Vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis  in 

subsidium cantorum a solesmensibus monarchis diligenter ornato, Typis Societatis S. 

Joannis Evang., Desclee & Socii, S. Sedis Apostolicae et S. Rituum Congregationis 

Typographi, Parisiis, Tornaci, Romae 1930, 28 p. + 1606 p. + 12 p. 

25. Theologiae theoreticae seu dogmatico – polemicae, Fr. Alberti Knoll A Bulsano, 

Ordinis  Capuccinorum Institutiones, ab auctore in compendium redactae, volumen II, 

Augustae Taurinorum typographia Pontificia et Archiepiscopalis, eq. Petrus Marietti 

1988, 516p. 

26. Epitome e graduali S. R. E. de tempore et de sanctis, SS. D. N. PII X. Pontificis Maximi, 

jusu restituto et edito, cui addita sunt festa novissima, editio Ratisbonesis juxta 

Vaticanam, Ratisbonae, Romae, Neo eboraci et Cincinnati, sumptibus et typis Friderici 

Pustet, S. Sedis Apostolicae et S. Ritum Congregationis Tipographi, MCMXII, 540 p. 

+ 204 p. + 164 p. + 6 p. + 4 p. + 6 p. + 4 p. + 6 p. + 6 p.  

27. Orazioni Sacre, del P. Maestro Giuseppe Tomassi, reatino Minori Conventuale, Gia 

Prefetto Apostolico e Visitatore Generale, delle Missioni del suo Ordine in Oriente, 

volume unico, Rieti pei tipi si Salvatore Trinchi, 1876, 370 p.   

28. Caeremonialis Ordo Romanus Ad usum Totius Seraphici Ordinis Minorum S. Francisci 

Conventualium, revisus a sacrorum rituum congregatione et approbatus die 10 augusti 

hujus anni, atque reverendissimi patris magistri, Fr. Laurentii Caratelli de signia 
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ejusdem ordinis, post Seraphicum Patriarcham Ministri Generalis CVI, jussu et 

auctoritate recompositus editusque, Romae typis sallustianis ”Mater Amabilis”  

MCMIV, Imprimatur Fr. Albertus Lepidi. O. P. S. P. A. Magiter, Joseph Ceppetelli, 

Patr. Const., Vicesgerens 976 p.  

29. Beiligen – Legende fur scule und haus. Mit bild, leben eines heiligen, lehre und gebet 

fur jeden tag des jahres, von P. Wilhelm Aner. Capuzinerorden priefter, mit upprobation 

des dochwurbigften bifchoflichen ordinariates uugsburg und mit frlaubnitz der orden, 

ule rechte vorbehalten, dritte auflage, I. Steinbrener, Winterberg, Bohmen., imprimatur 

augustae vind. 20. Dez. 1890, 752 p. 

30. Preces in usum Seminarii Bucarestiensis, 1939 Tip. „Bucovina” I. E. Torouțiu, 

București, Imprimatur No. 3400 Bucarestini die 24 novembris 1939, Msgr. Dr. Antonius 

Durcovici 208 p. 

31. Weg zum himmel. Katolisches Gebet und Gefangbuch fur die Diozese Breslau 

herausgegeben von Ludwig Skovronek, mit kirchlicher Druckerlaubnis, Druck und 

Verlag: Katolische Verlangsanstalt Reinhard Meyer in Ratibor. Imprimatur 

Wratislaviae, die 2 martii 1925, Vic. Gen. Blaeschke, 848 p. 

32. ABC-ul Ministrantului, Constanța 19.03.1993, decan pr. Ghența Ștefan, 12 p.  

33. L’Imitacion de Jesus Christ, Thomas A. Kempis traduite du latin par M. l’Abbe Petetin 

avec préface et prières par J. van Gorp S. J., Société de S. Jean l’Évangéliste, Desclee 

et Cie, Paris – Tournai – Rome 1922, 372 p. 

34. Alma piadosa, devocionario que contiene la misa y principales práctica y oraciones del 

fiel cristiano, ordenado por el P. Bernardo de la Cruz, Manuel Valles, sor de O. Llorens 

editor, talleres gráficos Vicente Ferrer, Barcelona, 22 noviembre de 1929, Imprimase 

José Obispo de Barcelona 160 p. 

35. Carte de rugăciuni, editată în 1942, 414 p. 

36. Carte de rugăciuni, Arhiepiscopia Romano – Catolică de București, 1964 cu aprobarea 

bisericească, Mons. Francisc Augustin, Mons. Petru Pleșca, Întreprinderea Poligrafică 

„13 Decembrie 1918”, 304 pp. 

37. Leleki tukor, rovid utasitasokkal, hetedik kiadas, Budapest Kiadja A. „Maria 

Kongregacio” VIII ker., Maria utca 25 sz 1913, imprimatur Ludovicus Rajner, 

Episcopus, Vicarius generalis, 96 pp. 

38. Egri kis katekizmus katholikus gyermekek szamara, otvennyolcadik kiadas, Budapest 

1923, Kiadja a Szent – Istvan – Tarsulat, Imprimatur Datum Agriae, die 30 mensis nov. 

a 1922, Ludovicus achiepiscopus, 120 pp. 
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39. Jezus Szive Tisztelete, harminc elmelkedes Jezus  Sziverol, bevezetes az elmekedo 

imarol irta Muller Lajos S. J., 11 kiadas, Szent – Istvan – Tarsulat, az Apostoli Szentszek 

konyvkiadoja, Budapest 1924, 204 pp. 

40. The little treasury of Saint Anthony, a manual of devotions in honor of Saint Anthony, 

compilled from approved sources, Published by St. Anthony’s Guild Franciscan 

Monastery Paterson, N. J. 1965, 74 pp. 

41. Loudesi Boldogasszony, imakonyv a boldogsagos szuzanya triszteletere , Imprimatur 

Claudiopoli, 11 martii 1922, Gustavus Carolis, n. p. episcopus, 348 p. 

42. Vizita Pastorală a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II lea în România, 7-9 mai 1999, 

Celebrările liturgice prezidate de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II lea și de 

Preafericitul Patriarh Teoctist, Cura et studio Offici de Liturgicis Celebrationibus 

Summi Pontificis, Typis Vaticanis, 336 p. 

43. Documenti il Concilio Vatcano II, quinta edizione, agiornata con l’istruzione su «La 

musica sacra», edizioni Dehoniane, testo latino – italiano, finito di stampare il 27 - 2 – 

1969, 1348 p + 144 p. + 370 p.  
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Anexa numărul 5, colecția de cărți teologice: 

 

1. Compendium Theologiae Moralis, P. Ioannis Petri Gury S. I., adnotationibus 

locupletatum Antonii Ballerini S. I., textu identidem emendato a Dominico Palmieri S. 

I., editio decima quinta, tomus primus, Romae ex officina libraria instutuendorum 

opificum S. Iosephi, 1907, Imprimatur Fr. Albertus Lepidi O.P.S.P.A. Magister, 

Josephus Ceppetteli Arch. Myren. Vicesgerens, 960 p. (a aparținut lui Paolo M.a 

Porsichini dei Minori Conventuali). 

2. Institutiones Theologiae Moralis, secundum doctrinam S. Thomae et S. Alphonsi 

auctore, Januario Bucceroni e Societate Jesu, volumen I, editio quarta, Romae Ex. 

Typographia Augustiniana, via dicta: Banchi Nuovi, 36, 1900, Imprimatur Fr. Albertus 

Lepidi O.P.S.P.A. Magister, Josephus Ceppetteli Arch. Myren. Vicesgerens, 624 p. 
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