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ABSTRACT
The visit of Pope John Paul II in Romania (7-9 May 1999) appeased the profound divergences that dominated the relationships
between the Orthodox and Greek-Catholic. But only the future negotiations between the two Churches will demonstrate if the public
declarations of fraternal love were sincere. The massive pilgrimage of both Catholic and Orthodox Christians to the places where
the two Sunday services took place and the remarks of the Vatican
spokesman, Joaquin Navarro-Valls : “The massive presence to
both services gives birth to a new framework for the inter-confessional dialogue .We will observe Romanian and other Orthodox patriarchates evolution. The visit opened more than one door “.
On Romanian land, half the distance between Rome and
Moscow , the world was about to take part at the birth of a new
pontiff. The second Millennium started with the profound wound
of the Oriental and Occident Christian division. But it had Ànished with the sincere wish that between the two Churches the
wound would heal ! The Patriarch seemed conÀdent. The Christians and the clergy - later declared - wait the visible union of the
Church . We have to go all the way down with all the forces . The
Theoctist eulogized Pope John Paul II because he accepted the reappraisal of the pre-eminence of St. Peter .
Keywords: Pope John Paul II, Patriarch Teoctist, Romania,
pilgrimage, dimplomacy, oecumenical dialogue
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Preliminarii

Înainte de a deschide pagina vizitei papei Ioan Paul al II-lea
în România aû dori sĄ deschid o paginĄ mai spinoasĄ a polemicii
dintre România ûi Vatican, polemicĄ experimentatĄ imediat
dupĄ revoluġia din 1989. Pentru a nu À parġial în acest articol
mĄ voi folosi doar de cotidianul internaġional „La Republica”
care a urmĄrit îndeaproape situaġia diplomaticĄ dintre România
ûi Vatican. În aceastĄ parte introductivĄ voi vorbi despre atitudinea statului român faġĄ de Vatican.
Imediat dupĄ revoluġia din decembrie ’89, statul român a
reacġionat în mod negativ, cu o declaraġie din partea Ministrului Cultelor Nicolae Stoicescu, când Papa Ioan Paul al II-lea a
numit pentru România ûase episcopi de rit latin ûi cinci episcopi de rit greco-catolic. Ministrul Cultelor, Nicolae Stoicescu
susġinea cĄ a fost surprins, simġindu-se preocupat de înûtiinġarea din partea purtĄtorului de cuvânt al Vaticanului Joachim
Navarro. Poziġia ministrului Stoicescu, cum el însuûi a aÀrmat, este stabilitĄ fĄrĄ ca Vaticanul sĄ À consultat preventiv
Statul Român. DupĄ pĄrerea ministrului Nicolae Stoicescu,
aceastĄ situaġie, fĄrĄ precedent în istoria relaġiilor dintre România ûi Vatican, constituie o violare a principiilor de drept
internaġional respectate în toate ġĄrile1.
Viaġa politicĄ românĄ internĄ era foarte bine caracterizatĄ
prin sondajul efectuat de cotidianul România LiberĄ, cel mai
critic ziar la adresa tuturor formelor politice din ġarĄ. Cotidianul
a efectuat un sondaj de opinii în rândul cititorilor sĄi asupra
opiniilor lor în privinġa personalitĄġilor politice prezente pe
scena politico-parlamentarĄ românĄ. Luând în considerare opinia cititorilor, unii chiar inÁuenġaġi de observatori, sondajul
s-a concluzionat avându-l în frunte pe Ion Iliescu, preûedintele
Consiliului Naġional Provizoriu ûi liderul FSN-ului. Domnul
Iliescu a fost votat în 34 de regiuni administrative ale ġĄrii,
aceasta reprezentând votul a mai bine de 50 % din populaġia
românĄ. DupĄ Ion Iliescu ce deġine un decalaj de 53-54% (conform
1

Cfr. Cotidianul La Repubblica — 17 marzo 1990, pag. 14, secġiunea:
Politica externĄ
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datelor furnizate de cotidian) urmeazĄ Radu Câmpeanu, liderul Partidului Liberal cu procente variabile între 13 ûi 20%. În
schimb, în alte patru judeġe (regiuni administrative) conduce
Câmpeanu cu un procentaj de 40-45% (inclusiv capitala Bucureûti) întrecându-l pe Iliescu ce deġine un procentaj de 34-38%.
DacĄ din punct de vedere politic lucrurile se arĄtau în acest fel
ûi cu toate cĄ România era abia ieûitĄ de sub dictatura comunistĄ Àind însetatĄ de spiritual, statul nu a avut acea capacitate de a construi o relaġie sĄnĄtoasĄ cu Vaticanul.
DupĄ o serioasĄ reÁecġie, Sfântul Scaun ûi România a reluat oÀcial relaġiile diplomatice întrerupte în urmĄ cu patruzeci
de ani, aceasta Àind (se zice) o iniġiativĄ unilateralĄ a guvernului de la Bucureûti. Biroul de presĄ din Vatican emiseserĄ o
declaraġie prin care informa cĄ relaġiile dintre cele douĄ state
vor À reluate la cel mai înalt nivel, ceea ce reprezintĄ numirea
unui nunġiu apostolic din partea Vaticanului ûi al unui ambasador din partea României care vor promova relaġii reciproce
de prietenie între cele douĄ state. AutoritĄġile din Vatican, ca
ûi cele din România, nu anunġaserĄ încĄ numele celor doi ambasadori. Numirea celor doi diplomaġi se fĄcea într-un timp
cât mai scurt, poate chiar în perioada aceleaûi veri, menġiona
Vaticanul. România era a patra ġarĄ din Europa de Est care
stabilea raporturi diplomatice depline cu Sfântul Scaun dupĄ
Polonia (iulie 1989), Ungaria (februarie 1990) ûi Cehoslovacia
( 19 aprilie 1990). Cu Uniunea SovieticĄ exista raporturi oÀciale din 14 martie 1989, prin nominalizarea reprezentantului
diplomatic personal al lui Gorbaciov la Vatican ûi al papei la
Cremlin. Intrarea în normal a raporturilor dintre România ûi
Vatican dupĄ cĄderea lui Ceauûescu începuserĄ în februarie
1990, când autoritĄġile de la Bucureûti au permis Papei sĄ recompunĄ ierarhia Bisericii Catolice din România prin nominalizarea a doisprezece episcopi, aûa cum era înainte de 1948,
anul în care regimul comunist a dizolvat diecezele de rit bizantin, adicĄ cele catolice de rit oriental Àdeli Romei (greco-catolici)
ûi a redus numĄrul diecezelor de rit latin. Prin urmare, relaġiile
au fost întrerupte total, când, în ziua de 4 iulie 1950 Nunġiul
Apostolic a fost obligat sĄ pĄrĄseascĄ Bucureûtiul. Pasul deÀnitiv
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pentru reluarea raporturilor dintre cele douĄ ġĄri a avut loc
dupĄ cĄderea lui Ceauûescu. Unul dintre autorii principali a
fost Monseniorul Angelo Sodano, secretarul Vaticanului în relaġiile dintre State care, în timpul vizitei sale la Bucureûti din
perioada 27 aprilie – 1 mai 1990, a deschis bazele reluĄrii relaġiilor diplomatice2.
IatĄ ce se întâmpla în aceeaûi perioadĄ în sânul creûtinĄtĄġii: Spyridon Papagheorghiu, mitropolitul ortodocûilor greci
din Italia, “delegatul fratern” al patriarhului de Constantinopol, Bartolomeu I, a acuzat dur Biserica CatolicĄ într-un discurs aspru ġinut în aula Sinodului, în prezenġa Papei. Sunt aici
a spus Spyridon, pentru a exprima motivele invocate de patriarhii ortodocûi care nu au venit la aceastĄ adunare. PĄrinġii
sinodali, în numĄr de 200, au asistat într-o tĄcere jenantĄ la
discursul lui Spyridon, ûi au rĄmas tot în tĄcere la încheierea
discursului sĄu. În schimb, Papa Ioan Paul al II-lea s-a ridicat
ûi l-a îmbrĄġiûat pe mitropolit. În acel moment a venit un cor
de aplauze din partea episcopilor prezenġi. “O tensiune foarte
puternicĄ s-a creat”, a spus Spyridon, “în ultimul timp între
ortodocûi ûi catolici”. úi aceasta chiar în teritoriile eliberate de
comunism. “Tensiunea”, a explicat trimisul patriarhului de
Constantinopol, se datoreazĄ refacerii Bisericilor Catolice de
rit oriental, numite ûi “unite”, însoġite deseori de fenomene violente neobiûnuite, în mod deosebit în ocuparea locurilor de
cult ûi a caselor parohiale. úi a adus un exemplu din Ucraina ûi
unul din România.
Al doilea motiv: „Crearea de structuri ecleziale paralele celor ortodoxe existente de secole, în mod deosebit prin construirea de noi sedii episcopale în locuri unde nu au existat mai
înainte sau unde nu sunt necesare deoarece numĄrul credincioûilor romano-catolici este mic”3. úi a prezentat cazul episcopilor catolici noi din Moscova ûi alte oraûe din Rusia. “Patriarhia
2

Cfr. DOMENICO DEL RIO, Reluarea raporturilor dintre Vatican ûi România dupĄ patruzeci de ani în La Repubblica – 16 mai 1990, pag. 14,
secġiunea: Politica externĄ.
3
DOMENICO DEL RIO, op. cit. pag. 14.
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de Belgrad”, a spus Spyridon, “nu a trimis delegat datoritĄ
poziġiei luatĄ de Sfântul Scaun în conÁictul dintre Serbia ûi
Croaġia, favorizând-o pe ultima. Biserica ortodoxĄ bulgarĄ
protesteazĄ împotriva “agresivitĄġii locale a comunitĄġii catolice ûi a postului Radio Vatican, care acuzĄ ierarhia ortodoxĄ
de colaborare cu regimul comunist”4. În sfârûit, Biserica ortodoxĄ din Grecia nu a trimis nici un delegat la Sinod pentru a
exprima solidaritatea proprie cu ortodocûii din Cehoslovacia ûi
Polonia, care luptĄ pentru supravieġuirea proprie. Se creeazĄ
impresia, a încheiat Spyridon, “cĄ teritoriile ortodoxe eliberate de regimul comunist sunt considerate de fraġii romano-catolici drept ‘teritorii de misiune’. Munca grea de reconciliere
pare sĄ Àe serios compromisĄ la ora actualĄ ûi riscĄ sĄ Àe întreruptĄ complet” 5. Pe data de 3 decembrie 1991, în intervenġiile
episcopilor, în special al celor din Est, au venit ûi rĄspunsurile
la probleme expuse de Spyridon. În acelaûi timp, pentru a sublinia diÀcultĄġile existente, în sala de PresĄ a Sfântului Scaun
a fost distribuit comunicatul de presĄ publicat deja la 14 octombrie 1991, imediat dupĄ ûtirea cĄ patriarhul de Moscova
nu va trimite delegaġi la Sinod. Primul care a reluat tema raporturilor cu ortodocûii a fost episcopul polonez de rit oriental
Ivan Martyniak, care a susġinut cĄ Biserica CatolicĄ, atacatĄ
cu puteri feroce de comunism, astĄzi se vede criticatĄ ûi persecutatĄ de ortodocûi6. Acestora a lansat un apel: ”Nu vĄ Àe teamĄ de catolici”, a spus, “în Europa postcomunistĄ este spaġiu
misionar pentru toġi”7. Cardinalul Achille Silvestrini, prefectul Congregaġiei pentru Bisericile Orientale, care de mai multe
ori a avut de înfruntat aceste probleme în cadrul reuniunilor
conferenġiare de la Helsinki, a apĄrat comunitĄġile catolice orientale de acuzele generalizate. “Biserica”, a spus, “datoreazĄ
admiraġie ûi recunoûtinġĄ catolicilor orientali din Est, care au
îndurat martiriul pentru Àdelitatea lor faġĄ de BisericĄ ûi
4

Ibid.
5
Idem.
6
Idem.
7
DOMENICO DEL RIO, op. cit. pag. 14.
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succesorului lui Petru, în mod special ucrainienii ûi românii.
Astfel, ea cere deplina libertate ûi egalitate cu celelalte confesiuni, ca un act de justiġie pe care îl meritĄ. Avem speranġa cĄ ele
vor continua susġinerea drepturilor proprii îndepĄrtând orice
act de violenġĄ. DacĄ uneori s-a întâmplat sĄ nu Àe respectatĄ
legea caritĄġii”, a concluzionat cardinalul, “nu pare corect ca
aceste acuze sĄ Àe generalizate tuturor fraġilor noûtri. Este
mai bine sĄ studiem cazurile singulare împreunĄ pentru a trage concluziile corecte”8. “Acuzele reciproce nu ajutĄ la nimic ûi
nu rezolvĄ nimic” a spus Jean Hirka, episcopul catolicilor de
rit bizantin din Presov, Cehoslovacia. El a expus experienġa
propriei comunitĄġi. “Biserica noastrĄ greco-catolicĄ”, a aÀrmat, “a supravieġuit numeroaselor încercĄri, a pierdut toate
proprietĄġile. Suntem o BisericĄ ce iartĄ întotdeauna. Iertând,
nu am cĄutat nici rĄzbunarea, nici pedeapsa. Vrem sĄ stabilim
dreptatea ûi dreptul la dreptate. În caz contrar suntem împotriva legii naturale ûi divine”. Hirka nu a cruġat Europa occidentalĄ. “Ea”, a spus, “se gĄseûte sub totalitarismul democratic
al dolarului”9.
Papa în România – pĄmântul Ortodoxiei
Stând lucrurile în acest fel, acum vom face un pas înainte ûi
vom vorbi de vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România.
Cotidianul italian La Repubblica descrie în acest fel primii
paûi a vizitei: „Papa Wojtyla soseûte astĄzi în România. ÎndepĄrteazĄ ultima cortinĄ de Àer ce separĄ catolicismul de naġiunile de credinġĄ ortodoxĄ. Este pentru prima datĄ în cei douĄzeci de ani de cĄlĄtorii cĄ pontiful viziteazĄ o ġarĄ majoritar
ortodoxĄ. Au trecut aproape o mie de ani de când (în anul
1054) a avut loc marea schismĄ, care a despĄrġit creûtinii de
Orient ûi Occident. “Este o vizitĄ istoricĄ”, comenteazĄ Navarro, purtĄtorul de cuvânt al Vaticanului, explicând cĄ este pentru prima datĄ ûi când un patriarh ortodox invitĄ în propria
8

Ibid.
9
Idem.
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ġarĄ un PapĄ catolic10. Ioan Paul al II-lea se va opri la Bucureûti pentru douĄ zile ûi jumĄtate, ûi e foarte fericit deoarece
obiectivul sĄu este de a ajunge la deplina reconciliere între Biserica CatolicĄ ûi cea OrtodoxĄ, în momentul în care diferenġele
teologice ûi doctrinare sunt aproape inexistente11. “Dragi români, aûtept cu bucurie momentul de a À în mijlocul vostru”12,
a declarat pontiful la ultima audienġĄ generalĄ. Pentru Wojtyla,
Bucureûtiul este primul pas în drumul spre Moscova.
Cu siguranġĄ cĄ Papa de mai mulġi ani dorea papa sĄ viziteze
capitala rusĄ, centrul cel mai important dupĄ Constantinopol
pentru douĄ sute de milioane de ortodocûi prezenġi în lume.
Dar, cĄderea comunismului a lĄsat un rod înveninat: problema
bisericilor unite (greco-catolice), comunitĄġi ecleziale nĄscute
de secole când, o parte dintre cler ûi episcopi s-au despĄrġit din
mai multe ġĄri europene de ierarhia ortodoxĄ pentru a-l recunoaûte pe Papa. Aceste comunitĄġi au fost considerate de ortodocûi drept “trĄdĄtori”. Catolicii îi considerĄ de secole “punte
de legĄturĄ” în pĄmântul schismaticilor ortodocûi. Este foarte
interesant ûi dureros în acelaûi timp cĄ Stalin ûi alġi lideri comuniûti au rezolvat aceastĄ problemĄ prin încorporarea forġatĄ
a greco-catolicilor în Biserica ortodoxĄ. OdatĄ cu cĄderea comunismului, greco-catolicii s-au reconstituit, iar în momentul
de faġĄ sunt în curs de litigii fĄrĄ sfârûit pentru redobândirea
bisericilor ûi proprietĄġilor conÀscate dupĄ rĄzboi ûi atribuite
forġat ortodocûilor. Aceûtia din urmĄ, însĄ, acuzĄ Vaticanul de
încurajarea prozelitismului catolic agresiv în Europa de Est. úi
iatĄ cĄ tocmai din aceastĄ cauzĄ, în 1997 s-a lansat o acuzĄ de
culme în Austria între Papa ûi Patriarhul întregii Rusii, Alexie
II. Papa continua sĄ lucreze la o reapropiere. ÎmpreunĄ cu
Bartolomeu I, patriarhul ecumenic din Constantinopol, Papa
Ioan Paul al II-lea a avut mereu raporturi ûi într-una dintre
documentele sale, Orientale Lumen, a cerut catolicilor de a
10

Cfr. JEAN-CLAUDE PERISSET, Nunġiu Apostolic în România ûi Republica Moldova, Interviul realizat de ANSA, Bucureûti, 24 Aprilie 1999.
11
DE MARCO POLITI, Papa in Romania-Terra ortodossa, în Repubblica – 7 mai 1999, pag. 20, secġiunea politica externĄ
12
Audienġa generalĄ la Vatican înainte de a veni în România.
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“ispĄûi pĄcatele grave” ale schismei din 1054. Din surse sigure
se poate spune cĄ Vaticanul încearcĄ sĄ diminueze revendicarea
greco-catolicilor ûi nu a încurajat prozelitismul catolic în Est.
Comunitatea Sant’Egidio a fost punte de legĄturĄ pentru vizita
papalĄ în România. În anul 1998 a organizat la Bucureûti o
conferinġĄ inter-religioasĄ care a netezit drumul. PregĄtirea
diplomaticĄ a fost delicatĄ. Pentru a nu jigni ortodocûii, Papa
nu a mers în Transilvania, la Timiûoara unde existĄ o comunitate puternicĄ greco-catolicĄ ûi romano-catolicĄ. O chestiune
importantĄ de amintit este cĄ pentru a aÀrma egalitatea dintre cele douĄ Biserici, patriarhul Teoctist a cerut ûi a obġinut
un eveniment inedit în programul papei. Papa avea sĄ celebreze
la Bucureûti o liturghie solemnĄ la care avea sĄ participe patriarhul ortodox, iar la rândul sĄu, patriarhul ortodox avea sĄ
celebreze o ceremonie la care sĄ participa Suveranul Pontif13.
Putem aminti cĄ în mod paradoxal, rĄzboiul din Balcani ajutĄ
dialogul dintre catolici ûi ortodocûi. Cererea Papei a unei noi
negocieri între NATO ûi Belgrad, cât ûi mesajele sale personale
adresate patriarhului sârb ortodox Pavle, au convins Bisericile
ortodoxe din Balcani ûi Rusia cĄ Vaticanul nu este împotriva
ġĄrilor care se recunosc de credinġĄ ortodoxĄ. Bucuria era pe
mĄsurĄ deoarece creûtinii catolici ûi ortodocûi aûteptau cu
emoġie venirea Papei în România14.
Credinġa care învinge orice barierĄ.
În faġa creûtinĄtĄġii din Europa de Est
În mod emoġionant, cotidianul „Repubblica” anunġa vizita
Papei Ioan Paul al II-lea în România: „PreasÀnġitul Patriarh
Teoctist, conducĄtorul Sfântului Sinod al Bisericii Române, surâde din înĄlġimea celor 84 de ani: “Pare un refuz al istoriei,
dar mâine dimineaġĄ un papĄ slav catolic va À primit în Balcani
de un Patriarh latin ortodox. Acest bĄtrân spiritual, îmbrĄcat
13

Cfr. http://www.geocities.com/Athens/Forum/9934/7-9mai.html
DE MARCO POLITI, Papa in Romania-Terra ortodossa, în La Repubblica – 7 mai 1999, pag. 20, secġiunea Politica externĄ
14

Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 67-89

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România

75

în veûminte candide asemenea cu barba sa albĄ, duce la gurĄ cu
o linguriġĄ de cafea dulceaġa de struguri oferitĄ ca reîmprospĄtare pentru toġi cei prezenġi sĄ-l primeascĄ pe Papa, primul
pontif la Romei care viziteazĄ o naġiune ortodoxĄ în urma
schismei din 1054. Se asistĄ la o procesiune de tineri preoġi-cĄlugĄri adunaġi la acest eveniment, cu pĄrul prins în spate, iar la
piept purtând un lanġ de aur de care atârnĄ imaginea Fecioarei
Maria. DunĄrea este martora distanġei dintre pĄmântul latin,
România ûi sora slavĄ Serbia, însângeratĄ de rĄzboi, motiv de
rugĄciune ûi pocĄinġĄ a credincioûilor români încrezĄtori în
deschiderea dialogului pro-occidental al guvernului”15. Pe cât de
adevĄrat se pare efuziunea dintre “religios ûi etnic” în ortodoxia
românĄ descrisĄ de marele teolog ortodox Olivier Clement, o
mĄrturisesc picturile aûezate la intrarea în Palatul patriarhal
care nu la întâmplare prezintĄ vechiul parlament român: una
evocĄ martiriul creûtinilor subjugaġi de ienicerii turci; alta,
imediat dupĄ prima, reprezintĄ invazia catolicilor austro-ungari, sĄbiile cĄrora au strĄpuns pĄmântul ortodox românesc.
Teoctist, patriarhul bun, supravieġuitor al compromisurilor comuniste, l-am vĄzut purtând dialoguri inter-creûtine din aceste
picturi dar ûi realitĄġi, propunând o reînnoire a sintoniei Bisericii Ortodoxe cu celelalte religii. Dar nu toate aÀrmaġiile sale
pleca de la picturile din palatul patriarhal. Exista alte picturi
sacre asemenea celor din Kosovo care exprimĄ pedeapsa cu
scoaterea ochilor a celor care nu se supuneau imperiului otoman. úi o ûtim cu toġii cĄ în Balcani, practica scoaterii ochilor
era o practicĄ iconoclastĄ a tuturor duûmanilor acestui curent,
practicĄ recunoscutĄ pânĄ în zilele noastre. Dar, asemenea turcilor, au existat alte curente care au practicat acelaûi procedeu
de scoatere a ochilor ostaticilor sârbi catolici din Croaġia, în
anul 1941; au urmat apoi fanaticii ortodocûi care au aplicat acelaûi gest asupra lumii musulmane din Bosnia în anul 1990.
Cum ar putea supravieġui rĄzboiul balcanic împreunĄ cu Biserica OrtodoxĄ, Orientul prea ignorat de generaġii întregi: poate
15

DE GAD LERNER, Quando la fede è in armi în La Repubblica – 7 mai
1999 – pag. 1, secġiunea: Prima paginĄ.
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cĄ Patriarhul de Belgrad, Pavle, sau Patriarhul de Moscova,
Alexei II, condamnând public puriÀcarea etnicĄ16.
În cotidianul italian “Avvenire”, Enzo Bianchi citeazĄ cĄlugĄrii kosovari ai decanatelor: sârbi sau albanezi trebuie sĄ înġeleagĄ cĄ în Europa mileniului III nu existĄ spaġiu pentru etnici
puriÀcaġi, nici pentru teroare, nici pentru alte crime. Nici o religie nu se reuneûte pentru rĄzboi. Dar rĄmâne deschis discursul
vicepremierului de Belgrad, Seselj – unde existĄ bisericile ûi
mormintele sârbe, acolo e Serbia – a gĄsit rĄspuns în întreaga
ierarhie religioasĄ. Se mai poate adĄuga preġioasa colaborare a
unui tânĄr deputat social-democratic printr-o serie de documente importante: existĄ o legĄturĄ obscurĄ legitimĄ în prisma
religioasĄ a rĄzboiului din Serbia, în interiorul ierarhiei ecleziastice. Cu ani în urmĄ, Patriarhul Suprem al Constantinopolului
ar À declarat drept “Àletism” termenii de convenienġĄ a ortodocûilor cu tendinġĄ ûovinistĄ ġinând cont de aparteneġa rasialĄ.
O bisericĄ era consideratĄ recunoscutĄ sau nerecunoscutĄ în
funcġie de persoanele care o frecventau: etnici sau parveniġi
din alte regiuni.
Într-adevĄr, în Balcani, amestecarea populaġiilor determina
fanaticii sĄ deÀneascĄ proprii orice teritoriu care istoric a aparġinut strĄmoûilor lor. Între aceûti fanatici, din pĄcate, se regĄsesc
ûi episcopi. La acest punct este de amintit cĄ Roberto Morozzo
din Rocca, în cartea sa intitulatĄ “Bisericile Ortodoxe” (Ediġia
Studium), aminteûte ideea sârbĄ a unei coincidenġe absolute
între identitatea creûtinĄ ûi apĄrarea identitĄġii etnice, a regĄsit o reînnoire a consacrĄrii apĄrĄrii dureroase din *900. În
primul rĄzboi mondial a murit aproape un sfert din populaġia
sârbĄ, iar reformarea Regatului Iugoslaviei îûi gĄsea explicaġia
într-o recompensĄ divinĄ dupĄ atâtea suferinġe. Genocidul
sârb din ‘41-‘45 din Croaġia de Ante Pavelic, dar chiar ûi puriÀcarea etnicĄ în teritoriu albanez recrutaġi de Ss în Kosovo,
conÀrma necesitatea urgentĄ a salvĄrii poporului sârb ca “popor
ceresc”17.
16

Cfr. DE GAD LERNER, op. cit., pag. 1.
17
Ibid.
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Ioan Paul al II-lea: Lumea trebuie sĄ respecte
minoritĄġile
DacĄ în Europa de est lucrurile stĄteau în felul în care am
prezentat mai sus, iatĄ cĄ douĄ PersonalitĄġi ecleziastice îmbrĄcate în alb inaugureazĄ mileniul al III-lea. E albĄ tunica ûi
reverenda papei Ioan Paul al II-lea, albĄ este ûi îmbrĄcĄmintea
lungĄ a patriarhului Teoctist. Albe Àrele de pĄr ale pontifului,
albĄ barba patriarhului de optzeci ûi cinci de ani. AlbĄ pelerina
papalĄ ûi tot alb acoperĄmântul de pe capul liderului Bisericii
Ortodoxe din România18 aÀrma M. Politi in cotidianul italian
„Repubblica”. útim cu toġii cĄ încĄ din primul moment al sosirii lui Ioan Paul al II-lea în România, puteau À vĄzuġi (Patriarhul ûi Papa) mereu împreunĄ. S-au îmbrĄġiûat. Se ġineau fratern de mânĄ pentru a parcurge un scurt traseu. Surâzând,
vorbeau unul cu altul. Traversa împreunĄ oraûul cu papamobilul, unul lângĄ altul, binecuvântând lumea emoġionatĄ ûi curioasĄ. “MĄ simt ca în Italia, aceeaûi atmosferĄ”19, a mĄrturisit
Papa Patriarhului privind lumea înghesuitĄ de-a lungul strĄzii. Pe pĄmântul României, jumĄtatea traseului dintre Roma
ûi Moscova, lumea avea sĄ ia parte la apariġia unui nou pontif.
Nu un nou superstar, rege al regilor, ci un frate împreunĄ cu
fratele aceleiaûi Biserici a lui Cristos. Miile de ani de suspiciune se topiserĄ în rugĄciunea fraternĄ a celor doi venerabili
“pĄrinġi”, aûezaġi unul lângĄ altul în catedrala ortodoxĄ din
Bucureûti, primul pas al cĄlĄtoriei. Miile de ani de ranchiunĄ
dispĄruse în timp ce doi venerabili ai lui Dumnezeu implora
Atotputernicul în latinĄ ûi românĄ pentru a conduce turma
creûtinĄ spre unitate. “Doresc tot mai multĄ armonie între ortodocûi, catolici ûi protestanġi”20, exclama Pontiful.
Emoġionat ûi plin de curaj, papa Ioan Paul al II-lea a gĄsit
timp ûi pentru a glumi. “Când am vorbit pentru prima datĄ la
18

Cfr. MARCO POLITI, Il mondo rispetti le minoranze în La Repubblica
– 8 mai 1999, pag. 9, secġiunea: Politica externĄ
19
MARCO POLITI, op. cit., pag. 9.
20
Ibid.
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Roma ca pontif – declarĄ credincioûilor ortodocûi – am spus:
dacĄ greûesc, corectaġi-mĄ. Repet aceste cuvinte ûi astĄzi, în
mijlocul vostru când sunt mai puġin pregĄtit sĄ vorbesc în limba
românĄ. Corectaġi-mĄ!21” Apoi, în mijlocul aplauzelor, începea
discursul sĄu în aceastĄ limbĄ atât de sonorĄ ûi întreġesutĄ cu
multe cuvinte latine, încât nu pare a À un vorbitor strĄin, acest
cĄlĄtor venit din Italia. A amintit de istoria lungĄ a creûtinismului în România, curajul cu care a fost pĄstratĄ credinġa “rezistând persecuġiilor violente ûi a propunerilor ûirete a unei
vieġi fĄrĄ Dumnezeu”22. Patriarhul Teoctis rĄspundea prin
acelaûi impuls.
Al II-lea mileniu a fost deschis cu ranĄ adâncĄ a despĄrġirii
creûtinilor din Orient ûi Occident23. Dar se încheiaserĄ cu dorinġa sincerĄ ca între cele douĄ Biserici “rana sĄ se vindece”24!
Patriarhul pĄrea încrezĄtor. “Credincioûii ûi clerul – aveau sĄ
declare mai târziu – aûteaptĄ unirea vizibilĄ a Bisericii. Trebuie sĄ mergem pânĄ la capĄt cu toate forġele”25. Teoctist îl elogia
pe Ioan Paul al II-lea deoarece “accepta reconsiderarea primatului Sf. Petru”26. Se mai aÀrma cĄ trebuie sĄ ne întoarcem la
rĄdĄcinile primului mileniu creûtin, când Papa de la Roma era
primus inter pares. Foarte impresionant era când erau vĄzuġi Papa ûi Patriarhul mergând cot la cot, era ca ûi cum ai À
vĄzut o fĄrâmĄ furatĄ din viitor. Papa Ioan Paul al II-lea, venind în România, a amintit multe urme ale trecutului. În timp
ce papa trecea cu maûina prin Bucureûti, a vĄzut imaginea gri
ûi pompoasĄ a ediÀciilor staliniste, marile pieġe goale, îmbrĄcĄmintea modestĄ a mulġimii care îl sĄrbĄtoarea, agitând steguleġe sau ridicând pancarte cu texte: Bine aġi venit în România
sau SÀnte PĄrinte te iubim! Multe grupuri au apelat la limba

21

Idem.
Ibid.
23
Cfr. http://www.geocities.com/Athens/Forum/9934/7-9mai.html
24
MARCO POLITI, op. cit., pag. 9.
25
Ibid.
26
Idem.
22
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latinĄ pentru a se face mai înġeleûi de Sanctitatea Sa: “Pax
hominibus” era scris pe o pancartĄ imensĄ.
Bucureûtiul îi aminteûte de obositoarea tranziġie parcursĄ
de întreaga EuropĄ de Est. “Mulġumesc lui Dumnezeu – a exclamat papa la aeroport – cĄ dupĄ iarna aprigĄ a comunismului a venit primĄvara speranġei. Pentru a vindeca rĄnile trecutului recent atât de aspru ûi dureros, e nevoie de rĄbdare ûi
înġelepciune, spirit de întreprindere ûi corectitudine”27. Era pe
drept cuvânt o provocare adresatĄ în mod special tinerilor. Pe
atunci preûedinte, Emil Constantinescu, un intelectual Àn ûi
sensibil care i-a dat salutul de bun venit, elogiazĄ rolul papei
Ioan Paul al II-lea în era post-comunistĄ28. “Erau pereġi invizibili, aÀrmĄ, dar Papa a muncit pentru a schimba inimile: în loc
sĄ provoace rĄzboaie, a dezvoltat în aceûti ani tulburi un ritual
beneÀc de exorcism”29.
În prima sa zi de vizitĄ în Bucureûti, petrecutĄ în catedrala
ortodoxĄ, urmatĄ de o întâlnire cu episcopii catolici ûi încheiatĄ în palatul prezidenġial în frunte cu corpul diplomatic ûi
demnitarii tuturor religiilor, Ioan Paul al II-lea a reevocat mai
multe aspecte. A amintit de victimele persecuġiilor ateismului
în rândul credincioûilor ûi clericilor ortodocûi, catolici de rit
latin ûi greco-catolici, ûi a atins chiar ûi tema Àerbinte a bunurilor comunitĄġilor greco-catolice conÀscate ûi încorporate în
Biserica OrtodoxĄ dupĄ rĄzboi30. “DacĄ ne vine greu sĄ ne întoarcem în trecut – a spus în timpul întâlnirii cu conferinġa
episcopalĄ catolicĄ – sĄ se restituie cel puġin ûcolile ûi locurile
de cult. Dreptatea cere ca ceea ce a fost luat, sĄ Àe restituit pe
cât posibil”31.
Zburând deasupra Bucureûtiului, avionul Papei a fĄcut un
drum mai lung pentru a evita “teatrul” rĄzboiului din Iugoslavia.
27

Idem.
Cfr. http://www.geocities.com/Athens/Forum/9934/7-9mai.html
29
MARCO POLITI, op. cit., pag. 9.
30
Cfr. site www.zenit.it, Intervista con mons. PamÀl Cârnaġiu, Visita
papale in Romania, ZF99042805.
31
MARCO POLITI, Il mondo rispetti le minoranze, pag. 9.
28

Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 67-89

80

Eugen RĄchiteanu

Dar ûi România era un front de rĄzboi. De la frontierele occidentale se vĄd avioanele organizaġiei NATO efectuând un raid.
Patriarhul Teoctist invocĄ oprirea focului: Aceasta a fost o ocazie pentru mĄrturisirea comunĄ în favoarea pĄcii, ûi a cerut
imediata oprire a bombardamentelor. Preûedintele Constantinescu dorea pace ûi reconciliere, dar sublinia cu fermitate cĄ
nu poġi rĄmâne de piatrĄ, când “persoane asemenea nouĄ sunt
alungate din casele ûi patria lor, în timp ce popoare întregi suferĄ din cauza iresponsabilitĄġii conducĄtorilor lor”32. Papa
Ioan Paul al II-lea arĄta o cale cĄtre viitor: ”Acolo unde existĄ
regiuni mozaice complexe socio-religioase, este nevoie de rĄbdare ûi bunĄvoinġĄ pentru a învĄġa arta de a trĄi împreunĄ.
Unul ûi celĄlalt trebuie sĄ se recunoascĄ parteneri. Este necesar respectul pentru minoritĄġi, dialog, iertare ûi reconciliere”33.
Ioan Paul al II-lea ûi Patriarhul Teoctist a celebrat
Liturghia împreunĄ
Vizita de la Bucureûti, îmbrĄġiûarea patriarhului Teoctist ûi
primirea cĄlduroasĄ a credincioûilor ortodocûi deschid papei
Ioan Paul al II-lea uûa spre Rusia. “Sunt fericit”34, a spus Papa
colaboratorilor sĄi. În inima sa purta imaginea unei tinere cĄlugĄriġe românce, cu vĄlul alb în jurul obrajilor conform uzanġei medievale, care sĄrutĄ cu aceeaûi veneraġie ûi respect atât
mâna papei cât ûi mâna patriarhului ortodox. “Mulġumesc
pentru bucuria fraternitĄġii pe care am trĄit-o împreunĄ”35. A
mai spus Papa celor 100.000 de credincioûi ortodocûi care ovaġionau cât îi ġinea gura: “TrĄiascĄ Papa”.
CĄlĄtoria din România a fost o încercare generalĄ ûi un ceremonial studiat împreunĄ cu patriarhul Teoctist ûi pare sĄ Àe
fĄcut anume pentru a plĄcea lui Alexie al II-lea, patriarhul Rusiei.
32

Ibid.
Idem.
34
MARCO POLITI, Wojtyla e il Patriarca celebrano messa insieme în La
Republica” – 10 mai 1999, pag. 8, secġiunea POLITICA EXTERNă.
35
MARCO POLITI, Wojtyla e il Patriarca celebrano messa insieme, cit.,
pag. 8.
33
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Papa s-a prezentat ca un “oaspete” al patriarhiei ortodoxe române, omagiul sĄu adus Bisericii Ortodoxe a fost public ûi sincer,
însĄûi ideea de a celebra duminica sÀntele liturghii alternativ,
mai întâi Patriarhul, apoi Papa, a avut semniÀcaġia clarĄ de a
pune vizibil pe acelaûi plan paritatea patriarhului Occidentului (Wojtyla) cu patriarhul oriental. E ceea ce doresc ortodocûii,
care considerĄ pontiful drept primus inter pares. “Sunt aici, în
mijlocul vostru impulsionat de dorinġa unei uniri autentice”, a
declarat Wojtila. “SĄ reunim forġele împrĄûtiate ûi sĄ ne cĄim
de falimentele ûi mofturile trecutului”36, a repetat Patriarhul.
De ani de zile, Ioan Paul al II-lea nutrea dorul de a merge la
Moscova, a treia RomĄ, ûi iatĄ cĄ în sfârûit, scopul este tangibil. “E mult mai mult decât o uûĄ deschisĄ, s-a deschis o poartĄ37”, anunġĄ purtĄtorul de cuvânt al papei, Joaquin Navarro.
“RĄmâne doar concretizarea”. “CĄlĄtoria în România - adaugĄ
Navarro - a fost urmĄritĄ cu un interes deosebit de toate ġĄrile
ortodoxe, iar declaraġia comunĄ asupra rĄzboiului din Balcani
a suscitat atenġia tuturor. Mulġi cred cĄ Ioan Paul al II-lea s-ar
putea deplasa în Rusia chiar în 2000 ûi nu este exclusĄ o cĄlĄtorie la Belgrad (sau poate Kosovo), dacĄ se va restabili pacea.
În Vatican circulĄ cuvinte deocheate: “E mai bine sĄ nu facem
ipoteze”38! Dar chiar ûi urmĄtoarea vizitĄ în Armenia, pe care
a fĄcut-o este una dintre etapele ulterioare de apropiere. Chiar
pe 9 mai 1999, Ioan Paul al II-lea a reînnoit apelul pentru pacea din Iugoslavia depunându-se armele în sfârûit. În aceeaûi
sintonie, patriarhul Teoctist a cerut încheierea rĄzboiului. Între
timp, Vaticanul conÀrma cĄ în scurt timp, Rugova îl va întâlni
pe Papa. Sfântul Scaun a încurajat la maxim autonomia celor
din Kosovo în interiorul Iugoslaviei, fĄrĄ a oferi spaġiu violenġelor secesionisme ale UCK-ului.
PurtĄtorul de cuvânt al Vaticanului (Navarro) sublinia cĄ a
avut însĄrcinarea diÀcilĄ de a oferi explicaġii în privinġa poziġiei Vaticanului în aceste momente diÀcile: “Poziġiile celor
36

MARCO POLITI, Wojtyla e il Patriarca celebrano messa insieme, pag. 8.
Ibid.
38
Ibid.
37
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douĄ pĄrġi (Miloûevici ûi NATO) erau complet greûite. Singura
cale de ieûire era negocierea Àind foarte important ca sĄ se À
ajuns la o cale cât mai curând posibil”39.
Papa Ioan Paul al II-lea a fost pe placul românilor. “Are un
accent bun, plĄcut când vorbeûte limba noastrĄ”40, comenta o
tânĄrĄ venitĄ sĄ asiste la ceremonia celebratĄ de Patriarh în
prezenġa Papei. Cineva din mulġime a aclamat: Toġi suntem
curioûi, emoġionaġi ûi nu ne imaginam niciodatĄ în viaġĄ sĄ-l
vedem pe Papa de la Roma la noi, acasĄ, în România. Mai bine
de 100.000 de ortodocûi au venit la ritualul solemn din Piaġa
Mare unde se spune cĄ pe viitor se va ridica o catedralĄ ortodoxĄ la construirea cĄreia Papa ûi-a oferit contribuġia (aûa dupĄ
cum a anunġat Teoctist în faġa mulġimii care a primit cu aplauze vestea).
Liturghia celebratĄ de Patriarh a fost un eveniment extraordinar. NiciodatĄ nu s-a mai pomenit ca Biserica OrtodoxĄ sĄ
celebreze o liturghie în mijlocul oraûului. Putem spune cĄ era
un spectacol unic. Papa ûi Patriarhul, Àecare cu cortegiul sĄu,
s-au întâlnit pe treptele ce duceau spre altar. Amândoi îmbrĄcaġi cu veûminte aurite ûi acoperĄmântul de pe cap împânzit cu
perle ûi pietre preġioase. S-au salutat cu o scurtĄ înclinare, între nori de tĄmâie, în timp ce cântul corului umplea întreaga
piaġĄ. ÎmpreunĄ, cei doi au urcat la altar ûi în timp ce Patriarhul
celebra, Papa urmĄrea toate cu atenġie din locul sĄu stabilit.
La sfârûitul sÀntei Liturghii a ġinut un scurt discurs ûi a
binecuvântat ûi el mulġimea prezentĄ amintind experienġa comunĄ a tuturor creûtinilor din România, din timpul persecuġiilor staliniste: “Suferinġele au fost ocazii preġioase de sÀnġire”41.
úi din nou l-a îmbrĄġiûat pe Teoctist. DupĄ amiazĄ a celebrat
Wojtyla într-un parc, în faġa a 300.000 de credincioûi, în timp
ce patriarhul asista fratern. Ultimele cuvinte ale Papei au fost
adresate tinerilor: “Aġi fost eliberaġi de dictatura comunistĄ,
nu vĄ lĄsaġi înûelaġi de visele periculoase ale consumismu39

Idem.
Idem.
41
Idem.
40

Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 67-89

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România

83

lui42”! Prin aceste memorabile cuvinte papa Ioan Paul al II-lea
a fost simbolul umilinġei, care vorbea oamenilor cu înġelepciune
ûi credibilitate, stimulând în suÁetele tuturor dialogul.
In cele ce urmeazĄ vom reda fragmente din declaraġiile comune ale Papei Ioan Paul al II-lea ûi al Patriarhului Teoctist
din 09 mai 1999.
(Fragmente din discursul Patriarhului Teoctist la Liturghia
oÀciatĄ de Papa în Parcul Izvor)
Sanctitatea VoastrĄ,
Suntem deosebit de bucurosi, noi, membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române sĄ participĄm la
aceastĄ grandioasa Missa celebratĄ în inima Capitalei noastre de primatul Bisericii Catolice. Sfânta Liturghie din
aceastĄ dimineata, precum ûi Missa de acum, sĄvârûite cu
participarea impresionantĄ a poporului lui Dumnezeu din
aceastĄ ġarĄ, reprezintĄ fĄrĄ indoialĄ momente culminante
ale vizitei SanctitĄġii Voastre în România. “IatĄ acum ce
este bun ûi ce este frumos, decât numai a locui fraġii
împreunĄ” repetĄm ûi noi astĄzi cu psalmistul David.
Paradoxal, în timpul Liturghiilor sĄvârûite pe parcursul
acestei zile am trĄit, pe de o parte, bucuria întalnirii cu Sanctitatea VoastrĄ iar, pe de altĄ parte, durerea unei separĄri
încĄ persistente, neputând sĄ ne împĄrtĄûim din acelaûi
Sfânt Potir. Cu adevĄrat, noi, creûtinii trebuie sĄ Àm
conûtienġi de responsabilitatea pe care o purtĄm pentru înstrainarea din secolele trecute, de contra-mĄrturia pe care
aceastĄ stare o prezintĄ în faġa lumii ûi sĄ ne rugĄm lui
Dumnezeu “pentru unirea tuturor”.
SĄ facem, de asemenea, tot ce ne stĄ în putinġĄ pentru
redescoperirea noastrĄ, începând cu respectul izvorât din
iubire al tradiġiei ÀecĄruia. Prezenġa SanctitĄġii Voastre la
Liturghia OrtodoxĄ precum ûi a NoastrĄ la Missa CatolicĄ
aratĄ tocmai acest respect faġĄ de identitatea Bisericilor
42

Idem.

Caietele Institutului Catolic VIII (2009, 1) 67-89

84

Eugen RĄchiteanu

noastre care tind spre unitatea deplinĄ întru credinġĄ. Drumul este greu ûi obstacolele nu puġine. Dumnezeu ne va
cĄlauzi pasii spre implinirea acestui deziderat. (...)
Sanctitatea VoastrĄ, Acest secol a cunoscut cele mai mari
tragedii din istoria omenirii prin cele douĄ rĄzboaie mondiale, iar astĄzi continentul european este confruntat cu o
evidentĄ crizĄ moralĄ, o situaġie economicĄ precarĄ în centrul ûi estul Europei, rĄzboiul din Iugoslavia etc. “Unde s-a
înmulġit pĄcatul, acolo a prisosit ûi harul lui Dumnezeu”
spune Sf. Apostol Pavel. Pentru noi, creûtinii, în acest veac
s-a întĄrit dorinġa de unitate creûtinĄ. Conûtiinġa pĄcatului
dezbinĄrii ûi efortul de apropiere pentru refacerea unitĄġii
de credinûĄ promovat de miûcarea ecumenicĄ sunt fĄrĄ
îndoialĄ un dar al lui Dumnezeu pentru creûtinii secolului
pe care-l încheiem peste puġin. Ne bucurĄm cĄ Biserica
OrtodoxĄ s-a înscris printre iniġiatorii acestei miûcĄri de la
începutul secolului, iar Biserica OrtodoxĄ RomanĄ a fost ûi
rĄmâne una dintre cele mai active în acest sens. Ne bucurĄm,
de asemenea, de deschiderea ecumenicĄ promovatĄ de Conciliul Vatican II care a descoperit ûi aÀrmat valori de
credinġĄ esenġiale, pĄstrate cu sÀnġenie în Biserica Ortodoxa, ca sinodalitatea ûi importanġa Bisericii locale. (...)
Sanctitatea VoastrĄ, Biserica OrtodoxĄ RomânĄ este
convinsĄ ca nu poate exista convieġuire ûi cu atât mai puġin
dialog ûi conlucrare decât prin bunĄvoinġa ûi deschidere din
partea tuturor creûtinilor, atât pe plan local, cât ûi pe plan
universal. ÎncercĄrile prozelitiste nu fac decât sĄ învenineze
relaġiile dintre Biserici ûi sĄ producĄ animozitĄte ûi vrajmĄûie
între oameni. Cu toġii trebuie sĄ Àm conûtienġi cĄ diferendele
între creûtini nu se rezolva decât prin dialog ûi mai ales prin
dragoste. Credincioûii catolici ûi greco-catolici din aceastĄ
ġarĄ împreunĄ cu alte comunitĄġi creûtine ûi necreûtine
trĄiesc în mijlocul majoritĄġii ortodoxe în inġelegere ûi conlucrare. În multe momente cruciale din istoria ġĄrii, ortodocûii
ûi greco-catolicii au fost împreunĄ în realizarea nĄzuinġelor
de unitate naġionalĄ. Divergenġele izolate existĄ ûi la noi ca ûi
în alte pĄrġi, dar determinarea pentru o convieġuire paûnicĄ
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este puternicĄ. Biserica OrtodoxĄ RomânĄ are convingerea
cĄ împreunĄ cu Biserica CatolicĄ ûi Greco-catolicĄ, precum
ûi cu alte comunitĄġi religioase din aceastĄ ġarĄ pot aduce
contribuġia lor speciÀcĄ la viaġa naġiunii române într-o
perioadĄ de rĄscruce a istoriei sale. Bisericile din România
împreunĄ cu creûtinatatea europeanĄ întreagĄ, în drumul
lor comun spre unitate pot forma, de asemenea, “suÁetul” pe
care îl cautĄ cu ardoare Europa zilelor noastre.
VĄ mulġumim, Sanctitatea VoastrĄ, pentru bucuria de
astĄzi ûi dĄm slavĄ lui Dumnezeu pentru darul întâlnirii în
rugĄciune ûi în speranġa realizĄrii unitĄġii de credinġĄ a tuturor celor care Îl mĄrturisesc pe Hristos ca Domn ûi Mantuitor al lumii.
(Fragmente din Liturghia oÀciatĄ de Papa Ioan Paul al II-lea
la Parcul Izvor)
Prefericirea VoastrĄ,
“(...) Cristos cel rĄstignit a înviat: iatĄ marea veste pascalĄ pe care Àecare credincios este chemat sĄ o proclame ûi
sĄ o mĄrturiseascĄ cu curaj. Înainte de a pĄrĄsi acest pĄmânt, Mântuitorul le vesteûte discipolilor venirea Mângâietorului: “úi Eu voi ruga pe TatĄl ûi alt Mângâietor vĄ va da
vouĄ ca sĄ Àe cu voi în veac, Duhul adevĄrului, pe care lumea nu poate sĄ-l primeascĄ, pentru cĄ nu-l vede, nici nu-l
cunoaûte. Voi îl cunoaûteġi, cĄ rĄmane la voi ûi în voi va À!”
Începând de atunci, Duhul Sfânt însuÁeġeûte Biserica ûi
o face sĄ devinĄ semn ûi instrument al mântuirii pentru intreaga umanitate. El lucreazĄ în inima creûtinilor ûi îi face
conûtienġi de darul ûi de misiunea pe care au primit-o de la
Domnul cel înviat. Duhul i-a îndemnat pe apostoli sĄ strĄbatĄ toate drumurile lumii cunoscute pe atunci pentru a vesti Evanghelia. În felul acesta, mesajul evanghelic a ajuns ûi
s-a rĄspândit ûi aici, în România, datoritĄ jertfei eroice
adusĄ de mĄrturisitori ai credinġei ûi de martiri, de ieri ûi
din secolul nostru. Într-adevĄr, privind istoria Bisericii pe
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pĄmânt românesc, putem repeta cu inima plinĄ de recunoûtinġĄ: “Mari sunt lucrĄrile Domnului!” “Mari sunt lucrĄrile Domnului!” Exclamaġia Psalmistului mi se naûte spontan în inimĄ în aceastĄ vizitĄ a mea, care-mi oferĄ posibilitatea sĄ vĄd cu proprii ochi minunile pe care le-a fĄcut
Dumnezeu de-a lungul secolelor ûi mai ales în ultimii ani.
PânĄ nu de mult, era de neimaginat cĄ Episcopul Romei ar
À putut veni în vizitĄ la fraġii ûi surorile în credinġĄ care
trĄiesc în România. AstĄzi, dupĄ o lungĄ iarnĄ de suferinġĄ
ûi de prigoanĄ, putem în sfarûit sĄ ne dĄruim unii altora
îmbraġiûarea pĄcii ûi sĄ-l lĄudĄm împreunĄ pe Domnul.
VĄ salut pe toġi cu multĄ afecġiune, mult iubiġi Fraġi ûi
Surori. Salut cu cordalitate pe Beatitudinea Sa Patriarhul
Teoctist, care, printr-un nepreġuit gest fratern, a voit sĄ asiste la aceastĄ concelebrare euharisticĄ. Prezenġa sa, cordialitatea sa, spiritul sĄu ecumenic mĄ impresioneazĄ profund.
Îi exprim recunoûtinġa mea ûi pentru toate acestea îi aduc
mulġumire Domnului nostru Isus Cristos. VĄ salut încĄ o
datĄ cu bucurie pe voi, mult iubiġi ûi veneraġi Fraġi întru
Episcopat, adresând un gând particular arhiepiscopului de
Bucureûti, Monsenior Ioan Robu, ûi Mitropolitului de Fagaraû ûi Alba Iulia, Monsienor Lucian Mureûan. Le multumesc din inimĄ pentru cuvintele pe care mi le-au adresat la
începutul Liturghiei, fĄcându-se interpreġii simġĄmintelor
comune. ÎmbrĄġiûez spiritual pe toġi ûi pe Àecare, catolici de
rit latin ûi de rit bizantin-roman, deopotrivĄ dragi inimii
mele. Salut preoġii, cĄlugĄrii, cĄlugĄriġele ûi laicii care se
dedicĄ apostolatului. Salut tinerii ûi familiile, bolnavii ûi
cei încercaġi de suferinġĄ ÀzicĄ ûi spiritualĄ. Din aceastĄ CapitalĄ doresc sĄ îmbrĄġiûez întreaga Românie, în toatĄ alcĄtuirea ei: pe toġi, din apropiere ûi de departe, îi asigur de
afectiunea ûi rugaciunea mea. E o mare bucurie spiritualĄ
pentru mine faptul cĄ mĄ aÁu pe pĄmânt românesc ûi sĄ-i
mulġumesc lui Dumnezeu împreunĄ cu voi pentru lucrĄrile
minunate pe care le-a înfaptuit ûi pe care Liturghia timpului
pascal ne invitĄ sĄ le amintim cu bucurie ûi gratitudine faġĄ
de Domnul. Acum, când se încheie acest secol ûi se întrezĄ-
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resc deja zorii celui de-al treilea mileniu, privirea se îndreaptĄ cĄtre anii care s-au scurs, cĄutând în ei semnele
milostivirii divine, care însoġesc mereu paûii celor care se
încred în Dumnezeu. Cum sĄ nu menġionĄm Conciliul Vatican II, care a deschis o nouĄ erĄ în istoria Bisericii, imprimându-i un nou avânt? DatoritĄ Constituġiei Lumen Gentium, Biserica a dobândit o conûtiinġĄ mai profundĄ de a À
popor al lui Dumnezeu în drum spre împlinirea ÎmpĄrĄûiei.
Percepem misterul Bisericii una, sfântĄ, catolicĄ ûi apostolicĄ, ûi descoperim valoarea misiunii sale în mod deosebit
aici, pe pĄmânt românesc, unde trĄiesc alĄturi, unii de alġii,
creûtini care aparġin tradiġiei orientale ûi celei occidentale.
TrĄiesc orientaġi spre unitate, preocupaûi sĄ rĄspundĄ poruncii lui Cristos ûi, prin aceasta, dornici sĄ dialogheze, sĄ
se înġeleagĄ ûi sĄ se ajute între ei. AceastĄ nĄzuinġĄ de cooperare fraternĄ, susġinutĄ de rugĄciune ûi însuÁeġitĄ de stimĄ
ûi respect reciproc, trebuie sprijinitĄ ûi promovatĄ, cĄci numai
pacea ediÀcĄ, pe când discordia distruge.
În numele acestei mari inspiraġii ecumenice, mĄ adresez
tuturor celor ce cred în Cristos, care trĄiesc în România. MĄ
aÁu aici printre voi însuÁeġit numai de dorinġa adevĄratei
unitĄġi ûi de voinġĄ de a îndeplini ministerul petrin pe care
Domnul mi le-a încredinġat între fraġii ûi surorile în credinġĄ. Îi multumesc lui Dumnezeu cĄ imi este dat sĄ îndeplinesc atare slujire. Doresc din inimĄ ûi mĄ rog ca sĄ se poatĄ
ajunge cât mai curând la deplina comuniune fraternĄ între
toġi cei ce cred în Cristos, din Occident ûi din Orient. Pentru
aceastĄ unitate, însuÁeġitĄ de iubire, s-a rugat divinul ÎnvĄġĄtor în Cenacol, în ajunul pĄtimirii ûi morġii sale. AceastĄ
unitate a creûtinilor este înainte de toate opera Duhului
Sfant, de invocat fĄrĄ încetare. (...)
Mult iubiġi catolici din România, ûtiu bine cât aġi suferit
în anii cumplitului regim comunist; mai ûtiu ûi cu cât curaj
aġi perseverat în Àdelitatea voastrĄ faġĄ de Cristos ûi Evanghelia sa. Acum, în pragul mileniului trei, nu vĄ Àe teamĄ:
deschideġi larg porġile inimii voastre Mântuitorului Cristos!
El vĄ iubeûte ûi vĄ este aproape; El vĄ cheamĄ la un reînnoit
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angajament de evanghelizare. Credinġa este dar al lui Dumnezeu ûi patrimoniu de incomparabilĄ valoare, care trebuie
pĄstrat ûi rĄspândit. În pastrarea ûi promovarea valorilor
comune, Àġi mereu deschiûi unei efective colaborĄri cu toate
grupurile etnico-sociale ûi religioase care alcĄtuiesc ġara
voastrĄ, animaġi întotdeauna de speranġĄ ûi de iubire. Maria,
Maica RĄscumpĄrĄtorului, sĄ vĄ însoġeascĄ ûi sĄ vĄ ocroteascĄ
pentru ca sĄ puteġi scrie noi pagini de sÀnġenie ûi de generoasĄ mĄrturie creûtinĄ în istoria României. Amin! Cristos
a înviat!”.
DupĄ aceste douĄ fragmente vom conclude cu un articol
preluat de pe site-ul www.teoctist.info care spune totul despre
aceastĄ memorabilĄ vizitĄ a papei Ioan Paul al II-lea în România
Vizita Suveranului Pontif la Bucureûti “a deschis
mai mult decât o poartĄ”. Planeta e cu ochii pe Papa!
Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România a aplanat profundele divergenġe ce stĄpâneau relaġiile dintre ortodocûi ûi
greco-catolici, scrie, într-un comentariu difuzat ieri, agenġia
France Presse. Dar numai viitoarele negocieri între cele douĄ
biserici vor arĄta dacĄ declaraġiile publice de “dragoste fraternĄ”
au fost sincere.
“AûteptĄm totuûi viitoarea întâlnire interconfesionalĄ, din
10 iunie 1999, pentru a vedea dacĄ aceastĄ vizitĄ a contribuit
la o schimbare de atitudine în randul ortodocûilor”, a aÀrmat
vicarul greco-catolic de Oradea, Constantin Sabau. Principalele fragmente de discurs surprinse de AFP, pasajele cele mai
semniÀcative ûi mai pline de speranġĄ: “Sfârûitul persecutiilor
a adus libertate greco-catolicilor, dar problema lĄcaûelor de
cult aûteaptĄ încĄ o soluġie deÀnitivĄ. Doresc ca dialogul sĄ Àe
calea urmatĄ pentru a cicatriza rĄnile ûi pentru a rezolva diÀcultĄġile care au mai rĄmas” (din cuvantul rostit de Sfântul
PĄrinte, sâmbĄtĄ, în faġa Partriarhului ortodox Teoctist) ûi,
respectiv, “SperĄm ca vizita SanctitĄġii voastre va da un impuls dialogului angajat cu Biserica greco-catolicĄ, care a început
deja sĄ-ûi arate roadele” (rĄspunsul Patriarhului Teoctist). Un
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semn pozitiv sunt, potrivit AFP, unele din ultimele cuvinte rostite de Sfântul PĄrinte pe pĄmânt românesc: “Îl invit din toatî
inima pe Prea Fericitul Teoctist la Roma”. Vocea Americii vorbeûte despre “criticile indirecte” aduse de Papa Ioan Paul al
II-lea ûi Patriarhul Teoctisit “raidurilor NATO din Iugoslavia
(...) în numele lui Dumnezeu”.
Preluând o relatare Reuters, Central Europe Online noteazĄ pelerinajul masiv al creûtinilor catolici sau ortodocûi spre
locurile în care s-au oÀciat cele douĄ slujbe de duminicĄ dar ûi
remarcile purtĄtorului de cuvânt al Vaticanului, Joaquin Navarro-Valls: “Prezenġa masivĄ la ambele liturghii naûte un nou
cadru pentru dialogul interconfesional. Vom urmĄri evoluġiile
din România ûi din celelalte patriarhate ortodoxe. Vizita a deschis mai mult decât o poartĄ”. Agenġia Associated Press considerĄ cĄ vizita Suveranului Pontif în România reprezintĄ ruperea
barierelor Creûtinismului. Papa Ioan Paul al II-lea l-a îmbrĄġiûat pe Patriarhul Teoctist, convins cĄ a venit timpul sĄ disparĄ
“orice formĄ de fricĄ ûi suspiciune” dintre cele douĄ biserici.
Vizita de trei zile în România a Sfântului PĄrinte face parte
dintr-un plan amplu ûi ambiġios, care include ûi o posibilĄ cĄlatorie la Moscova, unde Papa s-ar putea întâlni cu Patriarhul
Rusiei, liderul celei mai mari Biserici Ortodoxe, noteazĄ AP.
Cotidianul liberal austriac Der Standard noteazĄ satsifacġia
deosebitĄ cu care Suveranul Pontif a pĄrĄsit România, susġinând cĄ despre Patriarhul Teoctist a aÁat cĄ este la fel de mulġumit de vizita Papei. ûi, desigur, este amintitĄ “poarta spre
Moscova”, evocatĄ de atâtea ori în ultimele zile. Mai multe publicaġii germane (Freie Presse din Chemnitz - fostul Karl Marx
Stadt din estul Germaniei - ûi Bussines Chanel, ziar electronic
din Leer) au folosit, ca pozĄ centralĄ a primei pagini în ediġia
de luni, câte o secvenġĄ surprinsĄ în momentele de intimĄ amiciġie între cei doi înalġi ierarhi. În vreme ce prestigioasa revistĄ
Focus scria, în ediġia sa electronicĄ, despre premiera produsĄ
la Bucureûti ûi despre apelul comun la pace în Kosovo lansat de
Teoctist ûi Ioan Paul al II-lea43.
43

Cfr. www. teoctist.info preluat din cotidianul Ziua, 11 mai 1999.
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