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Cu vrednicie

s[ mullumim Domnului!

Vizita SfAntului Plrinte Papa Francisc la Blaj, in data de z iunie 2oLg, este un
eveniment istoric frrI precedent in viala Bisericii RomAne Unite cu Roma, GrecoCatolic5, care ne-a implinit speranlele Ei ne-a insuflat o mai mare dorin!5 de a fi
m[rturisitori ai Preasfintei Treimi in spiritul credinlei, al libertilii Ei al milostivirii.
Celebrarea Sfintei Liturghii cu ceremonia beatific[rii episcopilor martiri Valeriu
Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan B5lan, Alexandru Rusu
qi Iuliu Hossu pe CAmpia Libert5tii a umplut inimile noastre de bucurie Ei de gratitudine.
Viata sfdnti gi m[rturia eroic5 de credinti a Fericililor episcopi martiri reprezintX o
scump6 mogtenire spiritual5 pentru Biserica noastr[, o tris5turi identitard care ne invitX
pe fiecare dintre noi si le continuim drumul pentru binele intregului popor romAn.
intAlnirea Sanctite$i Sale Papa Francisc cu comunitatea romilor din Blaj ne-a oferit
tuturor, indiferent de confesiune sau de etnie, modelul unei umanit5li autentice gi al unei
credinle puternic ancorat5 in Hristos cel inviat, care ne indeamnl sI anul5m periferiile
existenliale prin iubire, respect Ei demnitate, sI dep[qim prejudecltile, temerile qi
suspiciunile prin fraternitate qi incredere.
ii mulpmim Bunului Dumnezeu pentru succesul vizitei apostolice a Papei
Francisc, dar totodatl ne indreptlm gAndurile pline de recunogtin![ spre toate
persoanele Ei instituliile care au fost implicate in organizarea Ei in desfhEurarea
evenimentului: autoritlli de stat centrale Ei locale, parteneri din !ar[ Ei din strlin5tate,
voluntari, ierarhi, preoli, pelerini qi jurnaliEti acreditali.
Ne exprimim gratitudinea fati de episcopii qi preotii Bisericii noastre, pentru modul
exemplar in care au organizat participarea preolilor Ei a pelerinilor. Atmosfera de evlavie,
reculegere Ei ruglciune pe care toti participanlii au manifestat-o pe tot parcursul
programului spiritual, cultural qi liturgic, dezvlluind intregii lumi o RomAnie creqtin[,
frumoasX Ei civilizatX, este in mare m5suri rodul activit[1ii pastorale pe care ierarhii Ei
preotii greco-catolici o desfhgoard cu dragoste Ei diruire pentru mAntuirea sufletelor.
GAnduri pline de recunoqtintX adres[m Companiei Artmania Events, care s-a
ocupat de pregltirea, in condilii impecabile, a tot ceea ce a presupus organizarea
evenimentului pe CAmpia LibertXlii.
Mullumim Administratiei Prezidentiale, Guvernului RomAniei Ei Secretariatului
de Stat pentru Culte, Consiliului Judelean Alba, Prim5riei qi Consiliului Local Blaj,
precum Ei..Comitetului trnterministerial pentru Securitate ,,Vizit[ Papa zor9", fHrI de care
aceastl vizit[ istoric5 nu f fi putut fi organizati in condilii de securitate Ei logistice
optime. Datorit[ lor, Blajul a fost o gazdd primitoare qi un loc in care fiecare s-a simlit in
siguranlX gi acas5.
Cu cele mai alese sentimente de preluire, invoc binecuvAntarea Preasfintei Treimi,
prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria Ei a Fericililor Episcopi Martiri, pentru toli cei
care au contribuit la organizarea vizitei apostolice qi pentru toli pelerinii prezenti la Blaj.
S[ rlmAnem impreun[!

Cu arhiereasc5 binecuvAnta
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