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EDITORIAL 

       Gata vara, vine școala!                    Mihai Floran 

 
După ce o vară întreagă a fost vacanţă și concediu, iată că se 

întoarce toamna. Toamna aduce cu ea aglomeraţia urbană, elevii la 
școală, studenţii la cursuri, iar toţi ceilalţi la serviciu. 

 
Unii așteaptă într-adevăr acest nou început care nu întâmplător 

se află la începutul unui nou an. Spre exemplu, acum începe: anul 
evreiesc, anul bisericesc, anul școlar, anul universitar, anul asociativ 
pentru multe organizaţii, ș.a. 

 
Alţii îl așteaptă mai puţin pentru că o dată cu noul an încep și 

grijile, zilele libere se împuţinează sau începe stresul învăţatului (pentru 
unii). 

 
Unde ar trebui să se situeze tânărul creștin de astăzi? Fiecare 

vârstă are obligaţiile și îndatoririle ei, așa că deși câte o dată este greu 
pentru un elev să se trezească dimineaţa, să meargă la școală știind că 
poate fi ascultat, să se întoarcă și să înveţe—acestea sunt obligaţiile 
stării lui de elev și în felul acesta poate sluji lui Dumnezeu. Mai târziu vin 
obligaţiile stării de student—de a învăţa, de a merge la cursuri, uneori 
de a munci pentru a se putea întreţine. Dintre obligaţiile stării de adult: 
de a munci, de a crește și educa copiii pe care Dumnezeu i-a trimis 
familiei, etc.  

 
Așadar după binecunoscutul “ora et labora” (roagă-te și 

muncește) trebuie să muncim—fiecare în funcţie de starea sa—și să ne 
rugăm. Dar cum putem să ne rugăm mai bine decât îndeplinindu-ne 
îndatoririle? Desigur în îndeplinirea îndatoririlor nu se exlud obligaţiile 
religioase cerute de biserică (participarea activă în Biserică și relaţia 
personală cu Dumnezeu).  

 
Închei cu un îndemn pentru tineri: nu vă fie teamă să vă implicaţi 

în acţiunile organizate în Biserică și de Biserică pentru că astfel puteţi 
aduce zâmbetul pe faţa aproapelui vostru! 
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REPORTER: Aproape cinci sute de copii nerăbdători de a participa la 
jocuri şi activităţi s-au adunat astăzi la Beclean, la cea de-a doua ediţie a 
Întalnirii Copiilor din Eparhia de Cluj-Gherla. Întâlnirea a început cu 
jocurile şi divertismentul oferit de clowni, pentru ca mai apoi, dupa procesi-
unea de la biserică, să se celebreze Sfânta Liturghie pontificată de Preasfin-
ţia Sa Florentin Crihălmeanu, episcop român-unit, greco-catolic de Cluj-
Gherla împreună cu preoţii din parohiile protopopiatelor eparhiei noastre. 

Avem plăcerea să-l avem alături de noi pe Preasfinţitul Părinte Florentin 
Crihălmeanu, episcopul de Cluj-Gherla. 

PREASFINŢIA SA: Lăudat să fie Isus Cristos! 

REPORTER: În veci, Amin, Preasfinţite! Ce reprezintă evenimentul acesta 
- întâlnirea copiilor - pentru eparhia noastră? 

PREASFINŢIA SA: În primul rând aş spune că pentru noi reprezintă o 
bucurie. După prima întâlnire pe care am avut-o anul trecut, vă mărturisesc 
că în această zi am venit cu sufletul deschis şi cu dorinţa limpede şi sinceră 
de a mă distra împreună cu copiii. Pentru că în anul trecut am trăit experi-
enţe cu totul deosebite de spontaneitate, de prietenie sinceră, am venit cu 
acelaşi gând, cu aceeaşi inimă deschisă pentru a fi alături de aceşti copilaşi 
care de fapt reprezintă definirea Bisericii noastre. 

REPORTER: Cum vă simţiţi înconjurat de copii? 

PREASFINŢIA SA: Evident, ca orice persoană care se apropie deja de 
partea a doua a vieţii, cum s-ar zice, deci trecut de timpul de înjumătăţire, 
bineînteles că mă simt tânăr şi încerc să preiau din tinereţea lor sufletească. 
De fapt, spunea cineva, tinereţea nu este o vârstă, ci tinereţea este o stare de 
spirit. Dacă noi ştim să trăim corect, frumos, curat această stare de spirit, 
atunci ne putem trăi tinereţea până la adânci bătrâneţi, ceea ce doresc tu-
turor celor care sunt aici şi celor care sunt în această zi alaturi de copii. 

REPORTER: Aţi aflat numărul de participanţi de la această întâlnire, ce 

INTERVIU 

Preasfinţitul Florentin şi copiii 
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părere aveţi despre acesta? Are el un impact asupra pastoraţiei din eparhie? 

PREASFINŢIA SA: Cu siguranţă. Mie mi se pare că este un număr foarte 
frumos, faţă de anul trecut este o creştere remarcabilă şi aş dori ca în anii ur-
mători să crească acest număr, să putem cuprinde cât mai mulţi copii din cad-
rul eparhiei noastre, pentru ca în acest fel, de fapt, prin preoţi şi prin aceşti 
copii pe care-i aducem aici reuşim să pătrundem uneori în familii care nu vin 
la biserică, în familii care sunt departe de biserică şi copiii întorcându-se la 
aceste momente de reuniune pline de bucurie şi de har sunt cei care duc 
lumina lui Cristos în aceste familii. De aceea eu consider că este un succes si 
o bucurie faptul că sunt aici prezenţi circa 500 de copilaşi şi în total numărul 
de înscrişi este către 700 de participanţi. 

REPORTER: Preasfinţite, este o diferenţă vizibilă între atmosfera de la 
întâlnirea copiilor şi cea de la întâlnirea tinerilor? 

PREASFINŢIA SA: Certo! Sigur că este, pentru că, trebuie spus, tinerii au o 
atmosferă de bucurie, de un alt tip. Deci este mai matură care cere la un mo-
ment dat şi bucuria aceasta a reflecţiei, bucuria unor gânduri frumoase, unor 
gânduri înălţătoare. Copiii sunt bucuria simplă, spontană, o bucurie care, 
sigur, la inceput trebuie puţin ajutată să treacă de pragul timidităţii, de pragul 
unei frici de oamenii mari. În clipa în care acest prag este deschis, sufletele 
lor înfloresc ca şi florile de primăvară, poate am spune mult mai spontan şi 
mai direct decât unii tineri care în ciuda eforturilor organizatorilor poate 
rămân blocaţi in problemele pe care le au. La copii nu există aceste probleme, 
şi copiii în clipa în care iubesc, în clipa în care reuşesc să treacă de proble-
mele de care vorbeam, se deschid total, sunt ca şi plastelina. Poţi modela tot 
ceea ce doreşti cu sufletul lor. 

REPORTER: După părerea dumneavoastră cât este de importantă această 
întâlnire pentru copii? Atât din punct de vedere spiritual, cât şi uman. 

PREASFINŢIA SA: Consider că aceste întâlniri sunt foarte importante, şi 
mă explic, dacă dorim o biserică mai bună, dacă dorim o biserică mai vie, 
dacă dorim ca aceşti credincioşi ai bisericii noastre să fie cu adevărat grăitori 
ai credinţei atunci trebuie să ne ocupăm de generaţia tânără. Ceea ce noi 
facem astăzi aici, pregateste de fapt biserica de mâine, biserica acelora care, 
cunoscând posibilitatea unor astfel de întâlniri, nu numai că îşi vor educa 
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copiii în spirit creştinesc, greco-catolic, dar îi vor trimite la aceste întâlniri în 
aşa fel încât practic prezenţa copiilor în biserică se va perpetua si aceasta 
reprezintă garanţia bisericii de mâine. Este de fapt un act catehetic pastoral 
care ne ajută să pregătim acesti oameni care mâine vor fi părinţi în familii, 
poate unii dintre ei - persoane consacrate, vor avea locuri importante în so-
cietăţi şi vor şti să trăiască frumos bucuria creştină împreună, să nu caute 
plăcerile efemere, plăcerile înjositoare, acelea împătimitoare ale lumii 
acesteia, ci să ştie ca împreună să fie veseli, să cânte un cântec creştinesc, sa 
mănânce împreună, să se roage împreună. Aceasta este, cred că, o mare re-
alizare a acestui moment pregatit cu multă asiduitate. 

REPORTER: Credeţi că ar fi o idee bună organizarea unei astfel de întâlniri 
cu copiii la nivel naţional? 

PREASFINŢIA SA: În primul rând, teoretic, spun fără ezitare da. Practic 
însă trebuie gândită bine o astfel de întâlnire pentru că dacă numai la o întal-
nire eparhială sunt cinci sute de participanţi, ne inchipuim ca la o întâlnire 
naţională vor fi probabli mii şi mii de participanţi, ceea ce ar necesita o or-
ganizre foarte bună pentru că copiii de această varstă trebuie oarecum ţinuţi 
sa zicem aşa la o temperatură înaltă pentru că, altfel mintiuca lor liberă 
zboară liber şi va fi în alte părţi, deci cu o organizare cu totul specială se 
poate gandi si aşa ceva. 

REPORTER: În final aş dori să vă întreb dacă v-ar plăcea să fiţi copil în 
zilele noastre. 

PREASFINŢIA SA: Cum să nu? Sigur că mi-ar plăcea să fiu copil, cum să 
nu? Bineînteles că aş avea o pretenţie – să fiu copil, dar cu mintea de astăzi. 
Adică sufletul de copil, curat şi bun, dar mintea şi experienţa să o am cea de 
astăzi şi să pot, cu această minte de copil să înţeleg tot ceea ce cei din jurul 
meu fac pentru mine, să le pot mulţumi. 

De aceea aş dori ca la încheierea acestui cuvânt să mulţumesc tuturor celor 
care s-au ocupat de organizarea acestei întâlniri, respectiv preoţilor care sunt 
alături de mine, părintele consilier Goia Cristian, şi părinţilor vicari, ceremo-
nieri, părintele Felician Neagoş, cel care ne-a găzduit, domnului director care 
ne-a găzduit în aceasta şcoală, domnul director Corcea, de asemenea aş dori 
să mulţumesc tinerilor de la ASTRU care se află de asemenea aici cu mine, 
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Codruţei, lui Mihăiţă, Persidei, tuturor celorlalţi, Crina şi cei împreună cu 
dânşii, care trebuie să ştiţi că s-au ocupat de logistică, de instruirea animato-
rilor şi practic cu fiecare an progresează şi ei în organizarea acestor întâlniri. 
Să nu uit şi corul Allegria, condus cu multă măiestrie de către Cristina, care 
ne-am bucurat la auzul cântărilor lor foarte vesele în cadrul Sfintei Liturghii. 

Un cuvant de mulţumire şi autorităţilor locale, domnului primar care a fost 
prezent de la început şi până la sfârşitul Liturghiei precum şi tuturor celorlalţi 
care s-au implicat în organizare sub o formă sau celalaltă. 

Tuturor le doresc o zi binecuvântată şi Îl rog pe Bunul Dumnezeu să-i răsplă-
tească pentru tot acest efort şi pe dumneavoastră, ascultătorii Radio Maria să 
vă daruiască o sâmbătă şi o duminică binecuvântată cu bogate haruri cereşti 
prin mijlocirea rugaciunilor Preasfintei Fecioare Maria şi ale Sfantului Iosif, 
patronul eparhiei noastre. Laudat sa fie Isus Cristos! 

REPORTER: În veci, amin! Vă mulţumim Preasfinţite foarte mult că aţi 
acceptat să răspundeţi invitaţiei noastre 

PREASFINŢIA SA: Cu bucurie. 

Interviu realizat pentru Radio Maria de către Mihai Floran 
Beclean, 7 iunie 2008 
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Echipa media a realizat interviuri cu participanţii la Întâlnirea Copiilor din 
Eparhie (Beclean, 7 iunie 2008).  Întrebările s-au adresat însoţitorilor (preoţi 
şi laici), dar şi copiilor. Vă supunem atenţiei în cele ce urmează unele dintre 
răspunsurile însoţitorilor intervievaţi. 

Însoţitori 

- Vă aminteşte de copilăria dumneavoastră această întâlnire? 

“Într-un anumit fel îmi aminteşte de copilărie această întâlnire, fiind educat 
creştineste in biserica Romano-Catolica.” 

“Da, îmi aminteşte, desigur, deşi puţin diferă, neavând aceste posibilităţi în 
copilăria mea. E foarte frumos să ai ocazia să îl cunoşti pe Dumnezeu în acest 
mod.” 

“Când am fost copil nu am avut parte de aşa ceva.” 

“În copilaria mea nu am avut parte de aşa ceva, dar îmi aminteşte de puritatea 
copilăriei.” 

 - Credeţi că au ceva de câştigat copiii de pe urma activităţii noastre? 

“În mod sigur au ceva de câştigat copiii din această activitate. Ce se seamană 
in copilarie rămâne toata viaţa.” 

“Foarte mult, pentru ca deşi simt ca e o distracţie, au de câştigat foarte mult 
având în vedere că sunt împreuna şi au de învăţat de la fiecare. A-l iubi pe 
Dumnezeu înseamnă a fi fericit, la fel cum sunt si aceşti copii acum.” 

“Da, au de câştigat. Îşi fac preteni, ies din rutina zilnică, se distrează.” 

“Foarte mult, mai ales în ce priveşte socializarea, credinţa si pe plan spiritual 
faptul că sunt iubiţi şi doriţi de biserica. Iar tema întâlnirii este foarte 
binevenită.” 

Participanţii la Întâlnirea Copiilor răspund 
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- Vă impresionează să vedeţi un numar atât de mare de copii adunati în nu-
mele lui Cristos? 

“Nu mă impresionează neaparat ca număr, ci ca putere de comunicare, bucu-
ria împărtăşită, amintirea celorlalţi, aşteptarea unei noi întâlniri, chiar dacă 
unii au venit neştiind la ce participă. Chiar si tinerii, ştiind că vor participa 
copii, au fost atraşi sa vina aici.” 

“Nu ma impresionează deoarece m-am obişnuit deja cu astfel de întâlniri.” 

“Nu numai că mă impresionează, dar îmi si face plăcere.” 

- Credeţi că aceşti copii ar putea impartăşi jocurile si activităţile şi altor 
copii din parohie? 

“Vor fi împărtăşite cu siguranţă, deoarece mai devreme sau mai târziu vor 
ajunge ei să ceară aceste activităti in cadrul parohiei.” 

“Cred ca le-ar putea împărtăşi nu numai copiilor din parohie, ci şi tuturor 
prietenilor lor.” 

- Cum credeţi că ar fi acceptate aceste jocuri în parohia dumneavoastră? 

“Da, ar putea fi acceptate jocurile, activităţile, putem cauta sa împărtăşim, 
arătându-le în mod concret ce s-a întâmplat, dar şi importanţa liturghiei.” 

“Ar fi acceptate foarte bine, majoritatea preoţilor le acceptă, fiind şi un mod 
de a atrage copiii.” 

“Jocurile ar fi acceptate cu mare bucurie în parohie, s-ar bucura şi cei care nu 
au putut veni.” 

“Sunt acceptate din plin, copiii fiind foarte entuziasmaţi.” 

“Din punctul de vedere al copiilor activităţile sunt acceptate foarte bine, aceş-
tia fiind deschişi şi sinceri. Poate şi alti părinţi au de învăţat şi vor fi motivaţi 
pentru a-şi trimite copiii la eventuale întâlniri.” 
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Beneficiari direcţi: copii 

Dintre întrebările adresate amintim: 

- Cum ţi se par clownii? 
- Te distrezi, te simţi bine? 
- Ţi-ar plăcea să mai participi şi la alte întâlniri de acest fel? 
- Cum te inţelegi cu copiii din celelalte parohii/localităţi? 
- Ce s-ar putea schimba? Ce nu iţi place aici? 
- Cum de ai decis să vii? 
- Cum a fost călătoria? Ai mai participat la întâlniri de acest fel? 

„Clownii sunt drăguţi, simpatici, caraghios îmbrăcaţi. Mă distrez si mă simt 
excelent. Am mai fost la întâlniri de acest fel şi mi-ar plăcea să mai vin, mai 
ales pentru că îmi plac jocurile.” (Mariana, 15 ani) 

„Clownii mi se par comici şi m-am distrat alături de ei. Mă distrez şi mă simt 
bine alături de ceilalţi copii din celelalte parohii. Am mai participat si anul 
trecut si a fost plăcut. Aş mai vrea să mai vin.” (Ioana, 13 ani) 

„Îmi place aici pentru că sunt nişte concursuri foarte frumoase si organizato-
rii se ocupa foarte bine de copii. Sunt niste jocuri şi cântece bine puse cu fie-
care temă care este în fiecare an. Am mai fost la întrunirea de la cluj, si de 
aceea m-am decis sa vin si anul acesta. Mă cunosc de anul trecut cu unii din-
tre ceilalti copii, iar acum am început să ne cunoastem şi mai bine.” (Ana-
Maria, 14 ani) 
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„Mi se par clownii foarte frumoşi pentru că au costume foarte frumoase. M-
am distrat pe parcursul călătoriei pentru că am cântat cantece si ne-am jucat. 
Ceea ce m-a determinat să vin e faptul că vreau să îl am pe Isus mai aproape 
de mine.” (Bogdan, 12 ani) 

„Clownii mi se par drăguţi pentru ca sunt ca şi nişte copilaşi drăguţi şi mici. 
M-am împrietenit si cu alţi copii din alte parohii. Mă distrez jucându-mă şi 
ascultând cântecele. Nu e prima dată când particip la întruniri. Pentru ca 
merg la biserică am fost anunţat, dar şi de curiozitate am decis să par-
ticip.” (Dănuţ, 14 ani) 

“N-am mai participat. Părintele paroh m-a îndrumat să vin. Obişnuiesc să 
mearg duminica la biserică cu prietenii. Simt că Isus locuieşte în viaţa mea şi 
sunt fericit. E mai distractiv aici decât la o acţiune asemănătoare cu 
şcoala.” (Raul, 11 ani) 

“Am participat şi anul trecut când organizarea a fost mai bună decât acum, 
dar doresc să particip şi în viitor. Părintele paroh a insistat să vin. Anul acesta 
nu am cunoscut copii din alte parohii, dar anul trecut da. Prefer aceste întâl-
niri celor de la scoală. Clownii mi-au plăcut cel mai mult” (Adriana, 13 ani) 

“Am participat şi anul trecut la întâlnire şi mi-a plăcut mai mult, au fost mai 
multe jocuri. Mi-ar fi plăcut să desenez pe cartoane şi nu pe asfalt pentru că 
ploaia a stricat toate desenele. Cu toate astea, doresc să particip şi în vii-
tor” (Denisa, 11 ani) 

“Cel mai tare mi-a plăcut când am dansat cu clownii. Nu am mai participat, 
dar doresc să particip în viitor” (Maria, 8 ani) 
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EVENIMENT 

 O parte din echipa de animatori care vor anima a II-a ediţie a Întâl-
nirii Copiilor din Eparhia noastră, s-au întâlnit la Beclean, în 31 mai 2008, 
pentru a pregătii detaliile Întâlnirii celor mici. 

 După un scurt moment de bun venit la Beclean, adresati tinerilor de 
către Pr. Protopop Felician Neagos, a urmat momentul de formare pornind 
de la mottoul Sf. Ioan Bosco: „Să nu lăsăm niciodată copiii singuri, ci să-i 
asistăm mereu, oricând şi oriunde!”. Pr. Cristian Goia, consilier eparhial cu 
pastoraţia tineretului, a vorbit despre diferitele chemări pe care ni le adre-
sează Dumnezeu pornind de la versetul din Evanghelia de la Luca: “Iată, 
slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul Tău”!. 

 Tinerii au constientizat că a fi animatori la Întâlnirea copiilor însemnă 
a răspunde la CHEMAREA de a fi APOSTOL prin: a fi un EXEMPLU pen-
tru copii, a transmite CREDINŢA celor mai mici, şi a PARTICIPA cu apti-
tudinile cu care au fost înzestraţi la bunul mers al Întâlniri. 

 A urmat apoi prezentarea echipelor de animatori, şi care este respon-
sabilitatea fiecăreia dintre acestea. Tinerii au avut ocazia să opteze pentru 
echipa care li se potriveşte cel mai bine. S-a explicat programul întâlnirii şi 
rolul fiecăruia în bunul mers al acesteia. Un alt moment important a fost 
prezentarea bansurilor şi repetiţia acestora cu toţi animatorii. Întâlnirea ani-
matorilor s-a încheiat cu vizitarea locaţiilor unde se va desfăsura Întâlnirea 
copiilor – Biserica parohială şi Şcoala generală din Beclean. 

Animatorii copiilor s-au întâlnit la Beclean 
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 În organizarea Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Române 
Unite, Greco-Catolice de Cluj-Gherla şi a Asociaţiei Tineretului Român 
Unit - ASTRU Cluj, sâmbătă, 7 iunie 2008, s-a desfăşurat cea de-a II-a edi-
ţie a ÎntâlniriiCopiilor din Eparhia de Cluj-Gherla. 

 Peste 550 de copii cu vârste cuprinse între 6–12 ani, s-au reunit la 
Beclean, pentru a primi iubirea lui Isus. Au sosit însoţiţi de preoţii parohi, 
de catehete, responsabili laici şi părinţi.Tema întâlnirii - „Isus ne iubeşte pe 
fiecare”, a fost şi titlul imnului cântat de mai multe ori în acea zi de copiii 
din parohiile Eparhiei de Cluj-Gherla. 

 După primirea Preasfinţiei Sale Florentin în Biserica “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel”, a avut loc un moment de rugăciune, fiind sfinţită Icoana 
copiilor, o ilustrare bizantină a pasajului din Evanghelia de la Luca (18, 16) 
în care Isus spune: “Lăsaţi copiii să vină la mine…”. A urmat o procesi-
une condusă de Episcop, cu preoţii, copii din parohiile prezente la Beclean 
şi credincioşi, cu Icoana purtată de către copii, de la biserică spre spaţiul 
special amenajat în incinta Şcolii Generale „Ghe. Silaşi” din Beclean. 

 Întâlnirea Copiilor a avut în centru Sfânta Liturghie, celebrată de 
Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu şi de preoţi. În cadrul celebrării litur-
gice, Icoana copiilor a fost înmânată, de către reprezentanţii copiilor din 
Protopopiatul Beclean, copiilor din Protopopiatul Rodna – unde va avea loc 
Întâlnirea Eparhială a Copiilor în anul 2009. 

 Un rol important a avut corul de copii „Allegria” al capelei „Sfântul 
Iosif” din Cluj-Napoca, condus de Cristina Patraşcu. Vocile curate ale mi-
cilor corişti au dat celebrării o notă de optimism şi candoare. 

 După Sfânta Jerfă, PS Florentin şi pr. Cristian Goia, consilier pentru 
pastoraţia tinerilor, au înmânat diplome reprezentanţilor fiecărei parohii 
prezente, părea că şirul lor nu se termină, copiii au făcut prin prezenţa lor 
luminoasă o mărturie de credinţă, au răspuns chemării lui Isus şi a Bisericii. 

 Bucuria a fost pe toate feţele micilor participanţi, ei au fost înconju-
raţi de baloane colorate, jucării, fiind organizată tombolă, bansuri şi jocuri. 

Isus ne iubeşte pe fiecare 
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Copiii s-au putut exprima prin desene pe asfalt, au dansat şi s-au înveselit 
animaţi de clowni – tineri echipaţi în costume colorate. 

 Totul a fost pregătit de echipa de 60 de animatori, tineri din pro-
topopiatele Eparhiei şi ASTRU Cluj, de comunitatea locală din Beclean, 
împreună cu pr. protopop Felician Neagoş şi pr. Alin Cândea, responsabil 
cu pastoraţia tinerilor în Protopopiat, pentru ca micuţii să înţeleagă că sunt 
copiii lui Isus, Cel ce îi iubeşte cu o iubire nesfârşită. 

 Scopul întregii acţiuni a fost acela de a-i conduce pe micuţi la întâlni-
rea cu Dumnezeu, desigur prin felul specific vârstei, prin nevinovăţia şi re-
ceptivitatea lor la tot ce e lumină, veselie şi culoare. Ei vor păstra în 
amintire această zi, îşi vor aminti de Isus care îi iubeşte şi vor duce prezenţa 
lui Isus în viaţa lor cotidiană, în familii şi în şcolile unde învaţă. 

 Preasfinţia Sa Florentin a fost întrega zi în mijlocul copiilor, i-a con-
dus în rugăciune, dar a fost cu ei şi în jocul şi cântecul ce le e caracteristic, 
le-a dăruit iconiţe şi binecuvântare. 

Viorica Sabo, redactor 
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla 

Codruţa Fernea, 
Preşedinte ASTRU Cluj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedeţi mai multe fotograii de la eveniment pe site-ul ASTRU Cluj! 
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 Şaizeci şi şase de tineri din Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-
Catolică de Cluj-Gherla au ales să îşi petreacă Zilele Mondiale ale Tineretu-
lui la Lourdes. Asociaţia Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj împreună 
cu Grupul de rugăciune „Triumful Inimii Neprihănite a Mariei” au organi-
zat un itinerar spiritual şi cultural între 11 şi 24 iulie 2008. 

 Zilele Mondiale ale Tineretului - Lourdes 2008 au fost o celebrare 
la nivel european care a avut loc concomitent cu celebrarea mondială de la 
Sydney, Australia, în cadrul jubileului Lourdes - 150 de ani. Pe tot parcursul 
itinerarului, tinerii au fost însoţiţi de Pr. Anton Crişan – sincel cu preoţii şi 
persoanele consacrate, Pr. Alin Cândea – Beclean şi Pr. Mihai Kiss – Cluj-
Napoca. 

 Vineri, 11 iulie 2008 pelerinii s-au îmbarcat în autocar, iar a doua zi 
dimineaţa grupul a vizitat oraşul Viena, capitala Austriei unde s-a celebrat o 
Sfântă Liturghie şi a urmat vizitarea culturală a oraşului. Seara a călăuzit 
paşii spre Rosenheim, în Germania, unde găzduirea a fost asigurată de către 
Centrul pentru Elevi şi Studenţi al Bisericii Catolice. 

 Duminică, 13 iulie 2008, în cursul serii priveliştea Parisului apărea în 
faţa ochilor celor câteva zeci de tineri, iar după cazarea la Parohia Notre 
Dame de l’Immaculate Conception, a urmat vizitarea oraşului, continuată a 
doua zi, Ziua Naţională a Franţei, în locaţii de încărcătură spirituală, dar şi 
culturală, precum Capela Medaliei Miraculoase, Bazilica Notre Dame, Ba-
zilica Sacre Coeur, Arcul de Triumf, Turnul Eiffel, Strada Champs-Elysees, 
etc. 

 A doua zi, în 15 iulie 2008, se ajungea la Lourdes unde urma să aibă 
loc programul propriu zis: pelerinajul la Lourdes, dar şi celebrarea Zilelor 
Mondiale ale Tineretului. Evenimentul a început cu un concert în Biserica 
Sfânta Bernardeta în cursul serii. Zilele la Lourdes începeau cu rugăciunea 
de dimineaţă, cateheza pe temele Botezului, Fericirilor şi a Mariei apoi pro-
gramele alternative aproape identice pentru toate zilele: liturgia apei, dru-
mul apei, îmbăierea în piscinele cu apă din izvor, mărturii, concerte, retrans-
misii ale evenimentelor de la Sydney. 

Zilele Mondiale ale Tineretului la Lourdes 
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 În fiecare zi s-a celebrat Sfânta Liturghie de către cei aproape 25 de 
episcopi şi peste 100 de preoţi participanţi la eveniment, au avut loc proce-
siuni mariane, liturgie penitenţială cu posibilitate de a primi sacramentul 
reconcilierii, etc. Un eveniment important a fost Drumul Jubileului cu cele 
patru opriri ale sale, semn al participării la marele jubileu Lourdes - 150 de 
ani. 

 Prin catehezele de care am avut parte în fiecare zi, ţinute în limba 
română de Pr. Adrian Stoica (Dieceza de Iaşi, capelan la Lourdes), am ur-
mat-o pe Bernadeta Soubirous pe drumul ei de viaţă creştină. Patru locuri au 
marcat cele patru zile ale întâlnirii noastre şi catehezele, locuri semnifica-
tive pe Drumul jubileului Lourdes 2008. Aceste patru locuri, transmit fie-
care în parte un mesaj: Biserica parohială - botezul, bucuria de a fi creştin; 
închisoarea – trăirea Fericirilor, Grota – întâlnirea cu Fecioara Maria, Spi-
talul – Euharistia, pâinea vieţii veşnice. 

 O dată finalizat evenimentul, grupul s-a văzut nevoit să facă cale în-
toarsă şi să revină la obişnuinţa cotidianului, nu înainte de a cânta minunile 
creaţiei divine. Pe drumul de întoarcere, tinerii au fost cazaţi la Seminarul 
Teologic de la Toulon (Domaine de la Castille), apoi a doua zi, la Cannes, 
au avut parte de soarele şi marea prezente acolo. 

 Marţi, 22 iulie 2008, grupul s-a oprit să îl salute pe Sfântul Anton de 
Padova, chiar la el acasă unde a fost celebrată o Sfântă Liturghie în ritul 
bizantin. Seara, prin amabilitatea Seminarului Teologic Minor de la 
Rubano, pelerinii au fost cazaţi şi a avut loc o mică petrecere de sfârşit. 

Cu toţii s-au regăsit acasă, la Cluj-Napoca, în 24 iulie 2008, în 
cursul dimineţii, memorând evenimentele frumoase trăite împreună şi aştep-
tând celebrarea Zilelor Mondiale ale Tineretului din 2011 care va avea loc 
la Madrid, în Spania şi va participa şi Sfântul Părinte. 
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 Sub motto-ul “Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, 
stăruiţi în rugăciune” (Rom 12,12), membrii Acţiunii Catolice din România 
s-au reunit la Mănăstirea Părinţilor Carmelitani de la Snagov, în perioada 27 
iulie – 1 august 2008 pentru Campusul Unitar Naţional cu tema Acţiunea 
Catolică - o mare familie în slujba Bisericii. Au participat 110 reprezentanţi 
ai celor trei sectoare de vârstă: copii, tineri şi adulţi . 

  Fiecare zi a fost propusă sub forma unui motto propriu. Astfel luni, 
28 iulie, cele trei sectoare au fost „pline de bucurie, în speranţă”, marţi, 
„statornice în încercare”, iar miercuri, „stăruitori în rugăciune”. Ziua de joi, 
31 iulie 2008 a fost dedicată misiunii Acţiunii Catolice în Biserică. 

 Cele trei sectoare au avut programe adaptate vârstei participanţilor, în 
funcţie de motto-ul zilei. Pentru sectorul copii, reunind copii cu vârste între 
6-12 ani, programul a fost construit în jurul figurii Sfântului Paul: 
convertirea, persecuţia şi călătoriile la Atena şi Roma. Programul a inclus 
drumeţii în pădure, vizionare de desene animate, meditaţie pe text biblic şi 
vizitarea Mănăstirii Snagov şi a fost presărat cu jocuri şi activităţi specifice 
acestui sector de vârstă. 

Sectorul tineri a avut parte de meditaţii, prezentarea Enciclicii Spe 
Salvi, vizitarea Mănăstirii Snagov, laboratoare tematice (drogurile şi 
sexualitatea în viaţa tinerilor), masă rotundă împreună cu sectorul de adulţi - 
Familia creştină în mileniul III (conferinţe, discuţii, mărturii, dezbateri), zi 
de deşert cu meditaţie şi rugăciune şi un moment formativ Acţiunea 
Catolică astăzi. 

 
 Pe lângă activităţile specifice fiecărui sector, au existat momentele 
comune, ca o familie, mesele, rugăciunile şi Sfintele Liturghii celebrate în 
rit latin şi bizantin.În cadrul sfintei Liturghii de închidere a campusului. 
Acţiunea Catolică din România a dorit să fie solidară, printr-o colectă şi 
prin rugăciunile înălţate, cu persoanele afectate de inundaţii. 

 Acest campus n-a dat posibilitatea să trăim împreună, copii, tineri şi 
adulţi din Acţiunea Catolică, momente particulare, în afara ritmului frenetic 
al fiecărei zile. În acest context a fost lansat primul proiect formativ al 
ACRO şi au fost propuse celor trei sectoare itinerariile formative specifice. 

Din comunicatul de presă 

Campus Unitar Naţional ACRO 
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 În perioada 19-24 septembrie 2008, la Mănăstirea Părinţilor Carmeli-
tani Desculţi de la Snagov, Bucureşti s-a desfăşurat Adunarea Generală a 
Coordonării Europene a Mişcării Internaţionale a Studenţilor Catolici şi a 
Organizaţiei Internaţionale a Tinerilor Studenţi Catolici. 

 Asociaţia Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj a fost aleasă în sep-
tembrie, anul trecut, să facă parte din Echipa Europeană de Coordonare, iar 
pentru anul 2008 şi-a asumat rolul de Coordonator European, prin reprezen-
tantul său, Mihai Floran, vicepreşedinte ASTRU Cluj. 

 Au participat 17 reprezentanţi ai 10 mişcări de studenţi din Europa 
din ţări precum: Austria, Franţa, Germania,  Italia, Portugalia, România, 
precum şi dl. Mehul Dabhi (India) - preşedinte la nivel mondial a Mişcării 
Internaţionale a Studenţilor Catolici; pr. Christopher McCoy (Regatul Unit) 
- asistent ecleziastic al aceleiaşi mişcări; dşoara. Loucille Alcala (Filipine) - 
coordonator de programe la nivel mondial pentru Organizaţia Internaţională 
a Tinerilor Studenţi Catolici. 

 Întâlnirea a început cu o rugăciune şi cu deschiderea oficială după 
care au avut loc părţile statutare de alegere a prezidiului, de citirea mişcă-
rilor participante cu înmânarea dreptului de vot, prezentarea şi aprobarea 
procesului verbal al Adunării Generale anterioare şi prezentarea şi apro-
barea agendei prezentei întâlniri. 

 Dintre temele abordate în agenda întâlnirii s-au aflat raportul mişcă-
rilor la nivel naţional, raportul coordonării europene pe anul încheiat, rapor-
tul echipelor internaţionale, raport financiar - aprobarea bilanţului şi a 
bugetului pe anul următor şi viitorul Coordonării Europene. 

 În ultima zi a întâlnirii au avut loc alegeri pentru Echipa Europeană, 
iar Asociaţia Tineretului Român Unit - ASTRU Cluj a fost aleasă să facă 
parte din Echipa Europeană de Coordonare încă doi ani. 

 Coordonarea Europeană JECI-MIEC este o platformă de schimb şi 
reflecţie comună a mişcărilor naţionale de tineri şi studenţi catolici.  

Adunare Generală Europeană JECI-MIEC 
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INVITATIE 
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Aflată la a cincia ediţie, Întâlnirea Eparhială a Tineretului se va desfăşura 
în 18 octombrie 2008, la Gherla. Tema acestei întâlniri este: “Credinţa 
noastră este viaţa noastră” (Servul lui Dumnezeu Iuliu Cardinal Hossu). 

Programul întâlnirii: 

8.30 Primirea participanţilor 
9.00 Animaţie şi pregătire pentru Sf. Liturghie 
10.00 Sf. Liturghie  
12.00 Prânzul 
13.00 Cateheză 
14.00 Grupuri de discutii 
15.00 Concluziile grupurilor de discuţii - plenară 
15.00 Festivalul tineretului 
17.00 La revedere in 2009! 

Note tehnice: 

- Această întâlnire are un caracter spiritual, de comuniune şi de sărbătoare şi 
se adresează tinerilor cu vârsta între 14 şi 30 de ani. Se recomandă partici-
panţilor ca în zilele precedente, în propriile parohii, să se pregătească spiri-
tual pentru această sărbătoare, inclusiv celebrând sacramentul reconcilierii. 
- Grupurile care vor ajunge la Gherla în dimineaţa zilei de 18 octombrie 
2008, se vor prezenta la centrul de primire, iar responsabilul grupului va 
primi toate informaţiile necesare.                          | 
- Vă rugăm ca deplasarea spre Gherla să se facă în mod organizat pe pro-
topopiate. Se decontează transportul participantilor la această întâlnire doar 
celor care solicită acest lucru până în 15 octombrie, dacă se participă la tot 
programul întâlnirii.                           | 
- Masa de pranz nu este asigurată de organizatori.                   | 
- Pentru buna desfăşurare a întâlniriii, fiecare participant este rugat să con-
tribuie cu 5 lei. 

Experienţa din anii trecuţi ne spune că această întâlnire este foarte semnifi-
cativă pentru tinerii din comunităţile noastre, de aceea merită să fie făcut 
orice efort pentru încurajarea participării lor. 

Pentru orice detalii şi informaţii se va lua legătura cu: 
- Codruţa Fernea (ASTRU Cluj) 
telefon 0744.164669, e-mail: cluj@astru.ro; 
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Da, avem nevoie de animatori! Avem nevoie de tine! 
Nu sta de-o parte. Fii animator la Întâlnirea Eparhială a Tineretului din 
Eparhia de Cluj-Gherla! 

 
…pentru că îţi doreşti să faci ceva folositor pentru tine şi pentru comuni-
tatea din care faci parte 
…pentru ca vei întâlni oameni noi şi interesanţi 
…pentru că vei avea parte de noi experiente şi de foarte multe de învăţat 
altfel decât la şcoală 
…pentru că este o şansă să te cunoşti pe tine insuţi… 

 
Ce presupune munca de ANIMATOR la Întâlnirea Eparhială a Tineretului 
din Eparhia de Cluj-Gherla? 

Planificarea, organizarea şi realizarea Întâlnirii Eparhiale a Tineretului  din 
Eparhia de Cluj-Gherla ne priveşte pe toţi, în primul rând pentru ca este 
întâlnirea noastră, a tinerilor. 

Aşadar, avem nevoie de ajutorul tău 
• în secretariatul pentru primirea participanţilor la această Întâlnire. 
• în echipa media pentru promovarea Întâlnirii. 
• în echipa tehnică pentru buna desfăşurare a Întâlnirii 
• în echipa de animatori ai grupurilor de discuţii din cadrul Întâlnirii! 

 
Dacă ai peste 14 ani, te aşteptăm! 

Nu uita: contăm pe TINE 

 
Aşteptăm să ne trimiţi un e-mail la adresa cluj@astru.ro conţinând o scurtă 
motivaţie şi datele de contact. 

 

Avem nevoie de tine la Întâlnirea Eparhială! 
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O perspectiva asupra… 
 

 
 

 
 
 

 Odată cu vârsta adolecenţei, tinerii au de răspuns unei noi provocări cu 
implicaţii importante pentru viitorul lor. Această provocare constă în a găsi 
răspunsuri la întrebări precum: „Cine sunt?”, „Încotro mă îndrept?” sau 
„Care îmi este locul?” Răspunsurile la aceste întrebări sunt condiţionate de 
experienţele şi influenţele din trecutul adolescenţilor, precum şi de mesajele 
pe care aceştia le primesc de la părinţi, profesori, prieteni şi de la societate, 
în general. 
 
 Există de cauze care afectează în mod direct estimarea de sine a 
tinerilor: înfăţişarea, performaţa şi statutul social. 
 
 Înfăţişarea: la vârsta adolecenţei tinerii sunt preocupaţi de modul cum 
arată, se îngrijesc de felul cum le stă părul, de hainele pe care le îmbracă, de 
greutatea pe care o au. Orice imperfecţiune, oricât de mică, are o importanţă 
mare în ochii unui tânăr, care afectează imaginea pe care o are despre sine. 
 
 Performanţa: experinţe de genul “ nu mă pricep la matematică – cred 
că sunt cam prost, sau am căzut examenul la şcoala de soferi – nimic nu-mi 
iese bine” contribuie la o imagine scăzută de sine. 
 
 Statutul social: stuctuctura socială în care un tânăr trăieşte şi se 
adaptează este de cele mai multe ori foarte complexă. Tinerii sunt judecaţi în 
funcţie de cine îi place, dacă sunt cunoscuţi sau nu, dacă au sau nu maşină, 
de ceea ce sunt părinţii lor sau de zona în care locuiesc. Chiar dacă par 
lucruri lipsite de importanţă, ele sunt foarte importante în estimarea pe care 
un tânăr o face cu privire la importanţa şi valoarea sa. 
 
 Imaginea de sine reprezintă un element de importanţă crucială pentru 
sănătatea fizică, mentală şi spirituală a tinerilor, aşa încât părinţii, profesorii, 
preoţi trebuie să acorde o importanţă deosebită tinerilor în perioada 
adolescenţei. 
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 Unul din efectele cele 
mai profunde ale unei imagini 
nesănătoase de sine poate fi 
observat în atitudinea pe care o 
dobândeşte o persoană faţă de 
lumea ei. Persoanele cu o 
imagine nesănătoasă de sine 
privesc lumea cu teamă şi 
pesimism şi se văd incapabile 
să facă faţă provocărilor ei. Ele 
percep situaţiile noi sau 
neaşteptate drept ameninţări la 
adresa fericirii şi siguranţei lor 
personale, planificate parcă să 
fie atacuri împotriva lor. Ele 
văd lumea închizându-se 
înaintea lor, apăsându-le. 
Aceşti oameni sunt înclinaţi să 
accepte ceea ce le apare în cale 
aşa cum este, fără să încerce să 
intervină. 
 
 Mulţi creştini întâmpină 
dificultăţi când sunt puşi să-şi recunoască vreo valoare personală. Ei refuză 
categoric ideea de a se iubi sau de a se accepta pe ei înşişi. Citând din 
Romani 12:3 “eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere 
mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit 
cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia”. Pavel spune 
că nu trebuie să avem despre noi o părere mai înaltă decât suntem noi în 
realitate, altfel spus atunci când ne formăm o părede despre noi înşine trebuie 
să fim realişti. 
 
 
Biliografie: 
Josh McDowell&Bob Hostetler, Manual de consiliere a tinerilor 
Dr. Henry Cloud, When Your World Makes No Sense 

Codruţa Fernea 
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ISTORIE, ARTA SI FRUMOS 

 Având 70 de metri lungime şi o înălţime maximă de aproape 80 de 
metri, biserica Sf Mihail este considerată alături de Biserica Neagră din 
Braşov şi Catedrala Evanghelică din Sibiu, a fi unul dintre cele mai 
impozante edificii gotice din România. În ciuda mărimii sale, trebuie 
specificat că edificiul nu a fost şi nu este catedrală, ci biserică. 
 
Construcţia a început în anul 1316 şi a fost finalizată în1487. 
 Au fost proiectate două turnuri pentru faţada principală, dar nu a fost 
ridicat decât cel de nord-vest între 1511-1543. In urma unui incendiu, în 
anul 1967 turnul este distrus de un incendiu şi reconstruit în stil baroc.Nici 
de această dată nu a rezistat fiind demolat în urma unui cutremur în anul 
1763. Construcţia actualului turn cu ceas, de pe faţada de nord, a fost 
construit în stil neogotic şi finalizată în 1860. Acesta este considerat cel mai 
înalt turn de biserică din România, lungimea navei măsurând 50 m iar 
inaltimea 22 m. 
 
 Biserica Sfântul Mihail, biserica hală cu cor poligonal, flancat de 
două altare laterale, prezintă trei nave bolţite în formă de stea şi două 
turnuri proiectate pe faţada de vest. Reliefurile exterioare prezintă: cel din 
vest pe Moise, cel din sud rugăciunea de pe Muntele Măslinilor, iar cel din 
est pe Arhanghelul Mihail. 
  
 De-a lungul timpului, biserica a fost luterană, calvinistă şi unitariană, 
până când a fost atribuită cu forţa în anul 1718, bisericii romano-catolice, 
fiind restaurata apoi în stil baroc. 
 
 În această biserică a fost botezat regele Matei Corvin şi a renunţat la 
coroana Ungariei regina Izabella. Tot aici au fost aleşi principii 
Transilvaniei Bathory Zsigmon, Bathory Gabor, Behtlen Gabor şi 
Rakoczi Zsigmond. 
 
 Istoricii clujeni intuiesc că în subsolul bisericii s-ar afla cripte, aşa 
cum existau în toate lăcaşele de cult din Evul Mediu. Biserica Sf. Mihail 
este considerată cel mai important monument istoric al oraşului. 
  

Crina Horvat 

Biserica Sfântul Mihail 
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INTERNET 

  
 În România Yahoo!Messenger este foarte la modă, fiind utilizat de 
cei mai mulţi dintre noi. În Europa în schimb am observat că alte instant 
messenger-uri au mai mult succes. Dar dacă la noi acesta este intervin şi 
probleme legate de el. 

 Sunt sigur că aveţi în listă utilizatori care stau invizibili şi cu care 
poate doriţi să conversaţi, să îi anunţaţi lucruri importante. Au existat de-
alungul timpului mai multe variante de a face acest lucru, însă poate acum 
nu mai funcţionează. Totuşi creatorii români de software au găsit soluţia la 
această problemă: BuddyCheck. 

 Este un program comercial, care în mod normal costă 19.95$, dar 
dacă detectează sub Windows setările regionale Română/România, 
funcţionează nelimitat fără a fi nevoie de înregistrare. Dacă nu plătiţi şi nu 
aveţi setările române, după 10 zile nu mai funcţionează. Poate este o idee 
bună pentru alţi creatori de software, nu? 
 

 Singura limitare este că utilizatorul verificat trebuie să fie în lista de 
prieteni a contului de utilizator Yahoo! cu care vă autentificaţi în program. 
Ceea ce înseamnă că în timpul în care vă autentificaţi cu contul în 
BuddyCheck, veţi fi deautentificat(ă) din Yahoo!Messenger. E adevărat că 
la o listă de 200-300 de prieteni sau mai mare şi mai mulţi prieteni pe care îi 

Găsiţi utilizatori Yahoo! Messenger invizibili 
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verificaţi, este puţin cam greoi procesul. Totuşi BuddyCheck păstrează 
numele utilizatorilor autentificaţi şi după ce ieşiţi din contul Yahoo!. 

 Ce trebuie să faceţi? 
Descărcaţi programul, instalaţi-l, 
apoi deschdeţi-l. Mergeţi în 
meniul “Accounts” unde prin 
Add/Edit introduceţi numele şi 
parola contului dumneavoastră 
Yahoo!, apoi din acelaşi meniu 
apăsaţi Connect. Din acelaşi 
meniu apăsaţi Import contacts 
pentru a prelua toţi prietenii din 
Yahoo! Messenger. 

 După verificarea întregii 
liste vă puteţi întoarce în Yahoo! 
Messenger şi acum ştiţi cine stă 
invizibil. 

 O altă parte bună a 
programului este că vă spune 
care cont de utilizator din listă 
nu mai este valabil, lucru 
important dacă aveţi foarte mulţi 
prieteni şi unii şi-au schimbat 
adresa. 

 Vă urez succes în a 
conversa  cu  pr ie ten i i… 
invizibili! 
 
 
Legături externe: 
• http://www.nuotex.com/buddycheck/index.php 
 

 
Mai multe articole de acest gen găsiţi la www.cnet.ro 
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PAGINA COPIILOR 

Evanghelia pentru copii 

Isus  binecuvântează copiii ( Marcu, 10, 13-16) 
 
 
Îi aduceau copii ca să-i 

atingă, dar discipolii îi certau.  

 
 
 
 
 

Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus: "Lăsaţi copiii 
să vină la mine, nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a acelora care 
sunt ca ei. Adevăr vă spun, cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un 
copil nu va intra în ea".  
 

Şi, luându-i în braţe, îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagini preluate de la: http://www.webalice.it/roberto.bassani0/
ilvangelodioggi/01.htm  

Pagină pregătită de Codruţa Fernea 



“Vă încurajez să găsiţi cuvintele potrivite pentru a“Vă încurajez să găsiţi cuvintele potrivite pentru a--l vesti l vesti 
pe Dumnezeu în mediul vostru, bazândupe Dumnezeu în mediul vostru, bazându--vă mărturia pe vă mărturia pe 

forţa Duhului cerută în rugăciune. Duceţi Vestea cea Bună forţa Duhului cerută în rugăciune. Duceţi Vestea cea Bună 
tinerilor de vârsta voastră şi de asemenea şi celorlalţi. […]tinerilor de vârsta voastră şi de asemenea şi celorlalţi. […]

Doresc să vă spun că Biserica are încredere în voi! Doresc să vă spun că Biserica are încredere în voi!   
  

Din discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVIDin discursul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI--lea lea   
adresat tinerilor de pe Esplanada Invalizilor adresat tinerilor de pe Esplanada Invalizilor   

Paris, vineri, 12 septembrie 2008 Paris, vineri, 12 septembrie 2008   


