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* * *, Fericitul Vladimir Ghika, 31 august 2013, eveniment istoric pentru Ro-
mânia, Ed. ARCB, București 2018, 207 p.

Acest album cu fotografii a fost realizat cu ocazia împlinirii a cinci ani de
la  beatificarea  Monseniorului  Ghika.  Sunt  consemnate  între  paginile  lui
imagini de la beatificare, imagini de la celebrarea acatistului de la biserica
Sfântul Vasile cel Mare, de la liturghiile de mulțumire de la București și Pa-
ris. Mai găsim, de asemenea, imagini care ilustrează pelerinajul relicvei Fe-
ricitului Vladimir Ghika prin parohiile Arhidiecezei și o cronologie a vieții
și a procesului de beatificare.

Isidor Chinez, Lege, conștiință, păcat. Teologia morală fundamentală II, 
Ed. Sapientia, Iași 2018, 305 p. 

În această carte autorul dezvoltă informații despre legea morală, legea di-
vină, legea naturală, legea nouă și legile umane, despre opțiunea fundamen-
tală, despre conștiința morală și despre păcat în viziune etică, ceea ce consti-
tuie hamartiologia. 

Marius Cojan, Exilul babilonian — etapă fundamentală 
în maturizarea identității și a credinței lui Israel, colecția Studii biblice 41, 
Ed. Sapientia, Iași 2018, 138 p.

Cartea este structurată în trei capitole. Primul capitol tratează despre exil
ca pedeapsă a păcatului, capitolul al doilea se intitulează „Împlinirea judecă-
ții lui Israel“, iar în capitolul al treilea se vorbește despre exilul babilonian și
renașterea spirituală a poporului ales. 
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Egidiu Condac, Evaluarea rolului rețelelor sociale și de sprijin 
ale migranților români din regiunea Lazio, Italia, 
Ed. Sapientia, Iași 2018, 404 p.

Lucrarea de față își propune să supună unei analize științifice un segment
care face parte din fenomenul complex al migrației. Este cercetat impactul
rețelelor de sprijin în rândul migranților români din regiunea Lazio, interloc-
utori  fiind  persoane  migrante  de  naționalitate  română  și  reprezentanți  ai
unor instituții și rețele bisericești și civile, italiene și românești. 

Wilhelm Dancă, Fatima 100. Aniversarea centenarului 
aparițiilor Maicii Domnului în context românesc, 
Ed. ARCB, București 2018, 142 p.

Volumul de față conține comunicările susținute în cadrul conferinței teo-
logice având ca temă aniversarea centenarului aparițiilor Maicii Domnului
de la Fatima organizate în zilele de 12 și 13 octombrie 2017. Lucrarea este
structurată în trei părți, prima parte fiind intitulată „Maria în istoria Europei
și a Bisericii“. Partea a doua este dedicată „Mariei în lumina Bibliei“, iar
partea a treia tratează despre „Maria în liturgia și teologia Bisericii“. 

Dănuț Doboș, Adu-ți aminte, Marie, și de România. 
Începuturile cultului Madonei de Lourdes în România, 
ediția a doua revizuită și adăugită, 
Ed. Sapientia, Iași 2018, 271 p., cu ilustrații.

Cele șase capitole ale lucrării vorbesc despre inaugurarea statuii Madonei
de Lourdes la Butea (12/24 octombrie 1886), dezvoltarea cultului marian în
Parohia Butea după 1886, extinderea cultului Madonei de Lourdes în Diece-
za de Iași, cultul Madonei de Lourdes în Arhidieceza de București, pelerina-
jul românesc la Lourdes (1885), Fericitul Anton Durcovici și cultul Madonei
de Lourdes. 
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Dănuț Doboș, Pro Memoria. Dieceza Romano-Catolică de Iași 
în anii Primului Război Mondial, Ed. Sapientia, Iași 2018, 188 p., cu ilustrații.

Lucrarea  aceasta  prezintă  faptele  istorice  petrecute  în  Dieceza  Roma-
no-Catolică de Iași în anii Primului Război Mondial. Preoții și credincioșii
catolici au fost un exemplu de acțiune, eroism și devotament față de Patrie.
Acestea s-au manifestat atât acasă, cât și pe front, și apoi în desfășurarea ac-
telor istorice ale Unirii.  Un capitol al lucrării  este dedicat eroilor catolici
care și-au jertfit viața pentru apărarea pământului strămoșesc.

Iulian Faraoanu, Evanghelia și scrisorile Sfântului Ioan. 
Istorie, Literatură și Teologie, colecția Studii biblice 42, 
Ed. Sapientia, Iași 2018, 174 p.

Această carte se axează asupra Evangheliei după Sfântul Ioan și asupra
celor trei scrisori care aparțin literaturii ioanice. Scopul este acela de a faci-
lita apropierea de tradiția atribuită Sfântului Ioan. De asemenea, se vizează
și oferirea unor cunoștințe și orientări pentru a putea avea acces la universul
literaturii și teologiei Sfântului Ioan.

Fericitul Vladimir Ghika, In spiritu caritatis — desene, 
Ed. ARCB, București 2018, 361 p.

Volumul de față include pe lângă desene realizate de Monseniorul Vladi-
mir Ghika, unele publicate în timpul vieții sale, dar și multe inedite, câteva
studii, o cronologie selectivă și câteva gânduri despre artă ale Fericitului. În-
tre paginile albumului se regăsesc desenele din Interludiile de la Talloires,
letrine și ornamente, precum și reproducerea unor decupaje realizate de Vla-
dimir Ghika din hârtie.

Ștefan Lupu, Centenar. Dieceza de Iași în vremea Marii Uniri. 
Album foto (1916-1918), Ed. Sapientia, Iași 2018, 339 p.

Pe  lângă  albumul  foto  propriu-zis  care  surprinde  în  imagini  perioada
1916-1918 în parohiile diecezei, volumul mai conține informații despre or-
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ganizarea Diecezei de Iași și despre preoții Diecezei de Iași în anul 1918 și
Scrisorile  circulare  ale  pr.  Ulderico  Cipolloni,  administrator  apostolic
(1916-1920).

Cristina Mareș, Teme biblice, Ed. ARCB, București 2018, 150 p. 

Lucrarea  prezintă  la  început  chipul  omului  în Vechiul  Testament,  apoi
vorbește despre Abraham, prietenul lui Dumnezeu, după care se concentrea-
ză asupra temei „Preotul este inima lui Dumnezeu“, urmată de o alta „Osea,
vestitorul gingășiei lui Dumnezeu“. Cartea se încheie cu o privire asupra lui
Iob văzut din două perspective, una fiind cea a lui Iob în căutarea lui Dum-
nezeu și cealaltă fiind cea a lui Dumnezeu în căutarea lui Iob.

Henri Nouwen, Schimbă durerea mea în dans. 
A trăi cu speranță în momentele de încercare, trad. pr. Iosif Martin, 
colecția Spiritualitate 51, Ed. Sapientia, Iași 2018, 114 p.

Cartea de față tratează despre cele cinci „mișcări“ care ne ajută să depă-
șim timpul încercării.  Acestea sunt abordate după cum urmează: 1. De la
micuțul nostru eu la o lume mai vastă; 2. De la a se prinde cu putere la a lăsa
prinsoarea; 3. De la fatalism la speranță; 4. De la manipulare la iubire; 5. De
la o moarte neliniștitoare la o viață plină de bucurie. 

Vittorio Possenti, Drepturile omului. Epoca pretențiilor, 
trad. Larisa Balbuzan, Ed. ARCB, București 2018, 189 p. 

Cartea trece de la justificarea drepturilor omului în primul capitol, la ex-
plicarea noțiunilor de drept, natură umană și lege naturală în al II -lea capi-
tol, oprindu-se apoi asupra concepției antropologice și secularizarea drep-
turilor în capitolul al III-lea, tratând în capitolul al IV-lea despre inflația
drepturilor și criza îndatoririlor, despre viitorul drepturilor în capitolul al
V-lea și despre secularizare și fundamentele pre-politice ale societății  în
capitolul al VI-lea. 
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Michelina Tenace (coord.), De la cui la cheie. 
Teologia fundamentală a Papei Francisc, 
trad. Liana Gehl, Crenguța Nicolae, Cristina Șoican, 
Ed. ARCB, București 2018, 141 p.

Această carte este rodul colaborării a nouă profesori de la Catedra de Teo-
logie Fundamentală a Universității Pontificale Gregoriana, ce răspund îm-
preună la provocarea lansată de Papa Francisc care propune și caută o teolo-
gie ca o cheie care deschide și nu ca un cui care închide.

François Varillon, Umilința lui Dumnezeu, trad. Andrei Adam-Motyka, 
colecția Spiritualitate 41, Ed. Sapientia, Iași 2018, 158 p.

Lucrarea este organizată în trei părți: I. A-l demonstra pe Dumnezeu; II. In-
tensitate de umilință; III. Transfigurare a unei înjosiri. Autorul ne spune că
Dumnezeu este umil. „Atunci când eu mă rog, mă adresez unuia mai umil de-
cât mine. Când eu îmi mărturisesc păcatul, îi cer iertare unuia mai umil decât
mine. Dacă Dumnezeu n-ar fi umil, eu aș ezita să-i spun iubire infinită“.

2019

Bruno Chenu – Marcel Neusch, Pe tărâmul teologiei. Oameni și curente, 
trad. Lucian Dîncă și Emil Moraru, Ed. ARCB, București 2019, 240 p.

Scris de doi profesori de teologie și filozofie, volumul se adresează tutu-
ror celor care doresc să se familiarizeze cu ideile fundamentale ale teologiei.
Începe  cu  portretele marilor  întemeietori  ai  teologiei  creștine  (Irineu  de
Lyon, Augustin, Toma de Aquino, Martin Luther), apoi continuă cu prezen-
tarea celor mai importante curente teologice ale secolului XX, scoțându-se
în evidență trăsăturile proprii ale fiecăreia. Lucrarea este concepută astfel în-
cât să trezească dorința cititorilor de a cunoaște mai multe. 
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2020

Ovidiu Bozgan, Cornel Damian, 
Cosmin C. Oprea, Bogdan Tătaru-Cazaban, Măriuca Vădan, 
Un secol de relații diplomatice între România și Sfântul Scaun. 1920-2020, 
trad. Crenguța Nicolae și Mihaela Voicu, Ed. ARCB, București 2020, 203 p.

„Publicarea studiului monografic Un secol de relații diplomatice între Ro-
mânia și Sfântul Scaun contribuie la cunoașterea și difuzarea unor elemente
constitutive relevante ale identității naționale române, deoarece pune în lu-
mină coincidenta sau divergenta de interese și de intenții dintre cele două
părți, în funcție de momentul istoric, constituind un barometru obiectiv şi fi-
abil al gradului de democrație și de libertate a cetățenilor români în diferite
momente ale istoriei lor recente“ (Miguel Maury Buendía, Nunțiu apostolic
în România).

Wilhelm Dancă, Mysterium Christi. I. Meditații despre Crăciun, 
Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2020, 165 p.

Răspunsuri interioare ale autorului la provocările evenimentului Întrupă-
rii,  Meditațiile despre Crăciun au un caracter filosofic, teologic  și literar.
Astăzi, în epoca secularizării, când accentul cade pe latura „festiv-comercia-
lă“ a Crăciunului, aceste meditații își propun să redescopere dimensiunea sa-
cră a sărbătorii, venirea lui Christos în trup pentru mântuirea noastră. Unul
dintre scopurile cărții este și evidențierea specificului Crăciunului în Româ-
nia, țară punte între Orient și Occident, deci punerea în lumină a sărbătorii
în creștinismul oriental.

Cristina Mareș, Tarciziu-Hristofor Șerban, Profetul slujitorului (Isaia 40 – 55),
Ed. ARCB, București 2020, 203 p.

„Prin studiul celor patru evanghelii, al cărții Faptele Apostolilor și al scri-
sorilor apostolice, pr. Tarciziu-Hristofor  Șerban comentează admirabil cele
patru poeme ale slujitorului. Sora Cristina Mareș revine la bogăția tradiției
iudaice: Talmudul, targumele  și midrașurile. Descoperim, prin aceste rela-
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tări, că icoana slujitorului din Vechiul Testament este desăvârșită de persoa-
na lui Isus Christos, care împlinește profeția acestui slujitor, prin taina Păti-
mirii“ (Matthieu Gosse, CSJ).

Tarciziu-Hristofor Șerban, Iluzie și libertate (Romani 1 – 8), 
Ed. ARCB, București 2020, 320 p. 

Volumul este un comentariu biblic al primelor capitole ale Scrisorii Sfântu-
lui Paul către Romani — unul dintre cele mai complexe și dificil de înțeles
texte ale Apostolului Neamurilor —, realizat cu atenție față de textul original
grecesc și păstrând un echilibru între detaliile exegetice și prezentarea ideilor
de bază ale fiecărui pasaj. Se adresează cititorilor de toate confesiunile.

Mihaela Voicu


