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PELERINAJ LA TERASSA PADOVANA 
 
Întrucât a început luna Mai, dedicată într-un mod 

special Maicii Domnului, duminică 
4 mai  2014 ,  comunita tea 
românească greco-catolică din 
Padova a inaugurat o serie 
pelerinaje duminicale în diferite 
sanctuare mariane din dieceza de 
Padova. 

La această dată,  după 
terminarea Sf. Liturghii la Padova, 
un grup de credincioşi s-a deplasat, 
în localitatea Terassa Padovana la 
sanctuarul Maicii Milostivirii. Am 
fost întâmpinaţi călduros de către 
parohul pr. Romolo Morello, care 
ne-a relatat istoria bisericii. Aici, 
Fecioara Maria i-a apărut în sec. al 
XV-lea unui băieţel surdo-mut, în timp ce acesta păştea o 
turmă de porci: l-a vindecat, dându-i auzul şi graiul, iar 
primele cuvinte rostite de către copil i-au fost adresate 
Maicii Cereşti: „Cine eşti 
Tu?” Maica Domnului l-a 
trimis pe micul privilegiat 
la tatăl său şi la preotul 
paroh, pentru a le 
transmite că doreşte să fie 
ridicată acolo o biserică 
închinată Ei. Acest lucru 
a fost realizat în timp, 
astfel că pelerinii care îşi 
îndreaptă paşii spre 
Terassa Padovana pot să-
şi înalţe rugile lor într-o 
biserică minunată şi să se 
reculeagă. Pe locul exact 
al apariţiei există şi azi o 
coloană dominată de 
statuia Maicii Sfinte a 
Milostivirii. 

După cuvântul pr. Romolo, grupul a oficiat 
rugăciunea Paraclisului. Apoi, îndrumaţi de preoţii noştri, 
ne-am depus în tăcere la picioarele altarului Maicii Sfinte a 
Milostivirii intenţiile sufleteşti, trecând fiecare pe sub 
icoana făcătoare de minuni a Mariei care, cu mâna ridicată 
spre Cer, părea să ne amintească direcţia în care ne vrea şi 
spre care ne conduce. 

PELLEGRINAGGIO A TERASSA 
PADOVANA 

Poiché è iniziato il mese di Maggio, dedicato in un 
modo particolare alla Vergine Maria, domenica 4 maggio 

2014, la comunità romena greco-
cattolica di Padova ha inaugurato 
una serie di pellegrinaggi mariani 
presso vari santuari mariani della 
diocesi di Padova. 
In questa data, dopo la 
conclusione della Divina Liturgia 
celebrata a Padova, un gruppo di 
fedeli si è recato nella località 
Terassa Padovana al santuario 
della Beata Vergine della 
Misericordia. Siamo stati accolti 
calorosamente dal parroco don 
Romolo Morello, che ci ha 
spiegato la storia del posto. Qui, 

nel XV sec, la Madonna apparve ad un bambino sordo-
muto che pascolava un branco di porci: lo guarì, 
donandogli l’udito e la voce, e le prime parole pronunciate 
dal bambino furono quelle rivolte alla Madre Celeste: “Chi 
sei Tu?” La Madre di Dio inviò il piccolo privilegiato da 
suo padre e dal parroco, per trasmettere loro il Suo 
desiderio affinché su quel posto venisse eretto un santuario 
in onore di Lei. Questo fu realizzato nel tempo, in modo 
che, pure oggi, i pellegrini che si portano i passi verso 
Terassa Padovana possono rivolgere le loro suppliche in un 
bellissimo tempio e raccogliersi in preghiera. Sul luogo 
preciso dell’apparizione esiste una colonna che è dominata 
dalla statua della Vergine della Misericordia. 

In seguito all’introduzione fattaci da don Romolo, il 
gruppo ha pregato l’officiatura bizantina del „Piccolo 
canone di consolazione della Madre di Dio”. Poi, su 
esortazione dei nostri sacerdoti, abbiamo deposto 
silenziosamente ai piedi dell’altare della Vergine Santa della 
Misericordia le nostre intenzioni, passando ognuno sotto 
l’icona miracolosa di Maria che, indicante con la mano il 
cielo, sembrava volesse ricordarci la direzione nella quale ci 
vuole e verso la quale ci guida. 

Seguì il pranzo all’aperto. Abbiamo apprezzato la 
presenza del sig. Valentino, un giovane albanese incaricato 
a custodire il santuario, che ci ha evidenziato pensieri di 
spiritualità e scene dalla storia della sua nazione. 

Questo pellegrinaggio è stato per noi una vera 
occasione per il raccoglimento spirituale, che ha riempito di 
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A urmat prânzul în aer liber. Ne-am 
bucurat de prezenţa d-lui Valentino, un 
tânăr albanez custode al sanctuarului, care 
ne-a întreţinut cu crâmpeie din istoria 
naţiunii sale. 

Acest pelerinaj a constituit un adevărat 
moment de reculegere spirituală, a umplut 
sufletele noastre de pace, în acest loc drag 
Fecioarei Preacurate. Mulţumim, în numele 
întregii comunităţi, Maicii Sfinte a 
Milostivirii, parohului pr. Romolo şi 
custodelui Valentino, precum şi preoţilor 
noştri pentru realizarea acestei iniţiative. 

Florica Filimon 
 

PELERINAJ LA OPERA 
PROVIDENŢEI SF. ANTON 

 
Pe data de 18 mai 2014, a treia duminică a lunii 

Sfintei Fecioare, comunitatea greco-catolică din 
Padovaa organizat un pelerinaj la un loc special din 
periferia oraşului Padova, şi anume la centrul de 
găzduire a persoanelor cu handicap mintal sever, numit 
„ O p e r a  P r o v i d e n ţ e i  S f . 
Anton” (OPSA). Aflat la Sarmeola di 
Rubano, la 6 km de Padova, OPSA 
este un mic orăşel al carităţii, alcătuit 
din numeroase clădiri şi construcţii, 
într-un parc natural foarte amplu. 

Pelerinajul a început cu 
rugăciunea colectivă a Paraclisului şi 
meditaţia în faţa grotei şi statuii 
Sfintei Fecioare de la Lourdes, 
reprodusă în parcul din incinta 
Centrului. 

Dacă în primul nostru pelerinaj, făcut în urmă cu 
două săptămâni la Terassa Padovana, am reflectat la 
misterul Sf. Fecioare ca „Maică a Milostivirii”, aici, la 
OPSA, am contemplat-o ca „Tămăduitoarea 
Bolnavilor”, împreună cu toţi cei care aleargă la 
ajutorul Ei, invocând-o în acest loc. 

În a doua parte a pelerinajului nostru, am avut 
onoarea de a vizita o mică parte a Centrului, prin 
bunăvoinţa şi zelul apostolic al unei călugăriţe 
elisabetine, sr. Paola Bazzotti, care de 7 
ani trăieşte şi lucrează la OPSA, dedicându
-şi apostolatul nevoilor acestor semeni atât 
de marginalizaţi de societate, dar care şi-au 
găsit aici un adevărat cămin. 

Centrul OPSA a luat fiinţă prin 
inspiraţia episcopului de Padova, 
Girolamo Bortignon care, în 1955, după o 
amplă vizită pastorală în parohii, a înţeles 
în mod profund nevoia de ajutor pe care o 
aveau persoanele purtatoare de handicap psihofizic 
grav. Visul al acestui mare om, devenit realitate prin 
pronia lui Dumnezeu, a redat sens şi valoare vieţilor 
acestor oameni marginalizaţi, văzuţi în acea perioadă ca 
rebuturi ale societăţii, condamanaţi la degradare şi 
moarte de către indiferenţa şi prejudecăţile celorlalţi. 

pace i nostri cuori, in 
questo luogo così caro 
alla Madonna. A 
nome del l ’ intera 
comunità, ringraziamo 
la Beata Vergine della 
M i s e r i c o r d i a ,  i l 
parroco don Romolo 
e il custode Valentino, 
nonché i nostri 
sacerdoti per la 
realizzazione di questa 
iniziativa. 

Florica Filimon 
 

PELLEGRINAGGIO PRESSO L’OPERA 
DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO 

 
Il 18 maggio 2014, la terza domenica del mese 

dedicato alla Madre di Dio, la comunità greco-cattolica 
di Padova ha organizzato un pellegrinaggio in un luogo 
del tutto speciale, nella periferia nella città di Padova, 
ossia al centro di accoglienza delle persone portatrici di 
handicap mentale severo, chiamato “Opera della 

Provvidenza S. Antonio” (OPSA). 
Situato a Sarmeola di Rubano, a 6 km 
da Padova, OPSA è una cittadella 
della carità, composta da numerosi 
edifici e costruzioni, in un parco 
naturale molto ampio. 
Il pellegrinaggio ha cominciato con la 
preghiera collettiva del „Piccolo 
Canone della Madre di Dio per la 
consolazione” e la meditazione 
davanti alla grotta e alla statua della 

Madonna di Lourdes, riprodotta nel cortile del Centro. 
Se nel nostro primo pellegrinaggio, compiuto due 
settimane fà a Terrassa Padovana, abbiamo riflettuto sul 
mistero della Vergine quale „Madre della Misericordia”, 
qui all’OPSA l’abbiamo contemplata quale „Salute degli 
Infermi”, insieme a tutti quelli che ricorrono al Suo 
aiuto, invocandoLa in questo posto. 

Nella seconda parte del nostro pellegrinaggio, 
abbiamo avuto l’onore di visitare una parte del Centro, 

grazie alla benevolenza ed allo zelo 
apostolico di una suora elisabettina. Sr. 
Paola Bazzotti, che da 7 anni vive ed opera 
all’OPSA, dedicando il suo apostolato ai 
bisogni di questi nostri simili così 
emarginati dalla società, ma che qui hanno 
trovato una vera casa. 
Il centro OPSA ha cominciato ad esistere 
in virtù dell’ispirazione del vescovo di 
Padova Girolamo Bortignon che, nel 1955, 

in seguito ad un’ampia visita pastorale per le parrocchie, 
ha capito in un modo profondo il bisogno di aiuto che 
avevano le persone portatrici di handicap psicofisico 
grave. Il sogno di questo grande Uomo, avverato per 
grazia della Provvidenza divina, ha ridato senso e valore 
alle vite di questi uomini marginalizzati, che erano visti in 
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De atunci şi pană în ziua de azi, centrul a devenit un 
adevărat „Sanctuar al Carităţii”, aşa cum l-a numit 
însuşii Sf. Papă Ioan Paul al II-lea când, în anul 1982, 
şi-a început vizita apostolică la Padova tocmai din 
acest loc. 

De-a lungul timpului, pilaştrii pe care s-a sprijinit 
funcţionarea acestei 
imense Opere a 
Carităţii au fost 
credinţa, pomana, 
r u g ă c i u n e a  ş i 
î n c r e d e r e a  î n 
Provintenţă. Până la 
mijlocul anilor ’70 nu 
existau finanţări din 
partea Statului, iar 
Centrul s-a sprijinit 
exclusiv pe operele de 
c a r i t a t e  a l e 
c r e d i n c i o ş i l o r . 
Ulterior, OPSA s-a dezvoltat foarte mult, iar în 
prezent pot fi găzduiţi aici peste 600 de “oaspeţi”, aşa 
cum sunt numiţi simbolic bolnavii cu handicap mintal 
sever de aici. Ei se bucură de îngrijire la toate nivelele, 
plecând de la nevoile de bază (hrană, îmbrăcăminte), 
până la îngrijire medicală specializată şi activităţi 
ocupaţionale (teatru, muzica, sport). Cei care ajung aici 
ies de sub condamnarea la singurătate şi se bucură, atât 
cât pot ei, de o viaţă demnă şi senină. Nevoia lor de 
afecţiune şi grijă este asigurată de un număr foarte 
mare de personal angajat, dar înseosebi de voluntari, 
care îşi oferă din timpul şi capacităţile proprii pentru a-
i servi pe cei mai mici. Una dintre ideile cu care am 
rămas din mărturia sr. Paola a fost aceea că, dincolo de 
toate temerile cu care vizitează sau activează la OPSA, 
oamenii îşi dau seama că „oaspeţii” le oferă, prin 
simplitatea şi afecţiunea lor genuină, experienţe 
deosebit de frumoase, îmbogăţindu-le sufletul şi 
reamintindu-le că fericirea în viaţă stă adesea în 
lucrurile micişi simple. 

În timpul pelerinajului nostru am avut parte şi de 
un prânz în aer liber, în parcul din incinta Centrului. 
Ieşirea a coincis cu ziua de naştere a unei doamne din 
comunitatea noastră, d-na Lucia Pop, iar astfel, prin 
bunăvoinţa ei, am închinat un pahar de şampanie şi 
am făcut să răsune un ”La mulţi ani“ românesc. 

Le mulţumim preoţilor noştri pentru aceasta 
iniţiativă,dar îndeosebi sr. Paola 
Bazzotti, prin care am cunoscut un 
alt loc plin de încarcatură spirituală, 
umană şi socială. Fiecare dintre cei 
care au participat duminică la acest 
pelerinaj au plecat acasă mai 
mulţumitori, mai recunoscători, 
fiind conştienţi ca „această vale de 
lacrimi” (cum este numita viaţa într
-o anumită rugăciune) poate deveni 
râu de caritate pentru cel care este 
dispus sa dăruiască şi să primească.
   Laura Raita 

quel periodo come calcinacci della società, essendo 
condannati al degrado e alla morte dall’indifferenza e dai 
pregiudizi degli altri. Da allora fino ad oggi, il centro è 
diventato un vero „Santuario della Carità”, così come lo 
chiamò il medesimo S. Papa Giovanni Paolo II, quando 
nell’anno 1982 incominciò la visita apostolica alla città di 

Padova proprio da questo posto. 
I pilastri sui quali si è basato il funzionamento 
di quest’immensa Opera della carità lungo il 
tempo furono la fede, lo spirito caritatevole, 
la preghiera e la fiducia nella Provvidenza. 
Fino alla metà degli anni ’70, non vi erano 
finanziamenti da parte dello Stato, situazione 
in cui il Centro si è appoggiato 
esclusivamente alle opere di carità dei fedeli. 
Ulteriormente, OPSA si è sviluppata 
moltissimo, e in data odierna possono essere 
accolti qui più di 600 „ospiti”, così come 
simbolicamente sono chiamati gli ammalati 
portatori di handicap mentale severo accolti 

qui. Essi godono di cure a tutti i livelli, a partire dai 
bisogni di base (cibo, vestiario), fino a cure mediche ed 
attività occupazionali (teatro, musica, sport). Coloro che 
arrivano a vivere qua sono liberati dalla condanna alla 
solitudine e godono, per quanto essi riescono, di una vita 
degna e serena. Il loro bisogno d’affetto e di cura è 
assicurato dal numeroso personale assunto, e da 
numerosi volontari, che offrono tempo e abilità per 
servire questi più piccoli. Una delle idee che ci è rimasta 
dalla testimonianza di sr. Paola e che, aldilà delle paure 
con le quali visitano o lavorano all’OPSA, le persone si 
rendono conto che „gli ospiti” offrono, attraverso la loro 
semplicità ed affetto genuino, esperienze particolarmente 
belle, arricchendo loro il cuore e ricordando loro che, 
spesso nella vita, la felicità sta proprio nelle cose piccole e 
semplici. 

Durante il nostro pellegrinaggio abbiamo avuto 
parte anche di un pranzo a sacco allo scoperto, nel parco 
del cortile del Centro. La visita ha coinciso con il 
compleanno di una signora della nostra comunità, la 
sig.ra Lucia Pop e così, grazie alla sua benevolenza, 
abbiamo brindato con un bicchiere di spumante ed 
abbiamo fatto risuonare il canto tipicamente romeno ”La 
mulţi ani“ (Tanti auguri a te). 

Ringraziamo i nostri sacerdoti per questa iniziativa, 
ma soprattuttosr. Paola Bazzotti, attraverso la quale 
abbiamo conosciuto un altro luogo di una carica 

altamente spirituale, umana e 
sociale. Ognuno di noi, che ha 
preso  par te  a  ques to 
pellegrinaggio domenicale, è 
ritornato a casa col cuore grato, 
essendo conscio che „questa 
valle di lacrime” (come viene 
chiamata la vita, in una 
determinata preghiera), può 
diventare una sorgente di carità, 
per colui che è disposto a dare 
e a ricevere. 

Laura Raita 



4 

 

PELERINAJUL LA SANCTUARUL 
FECIOAREI DE LA TESSARA 

 
Pe data de 25 V 2014, a patra duminică din mai, 

membrii comunităţii greco-catolice româneşti din 
Padova au organizat un ultim pelerinaj închinat Sf. 
Fecioare, din seria celor speciale ale acestei luni. Şi de 
data aceasta, preoţii noştri ne-au condus paşii spre un 
loc special, precum sunt toate acelea în care 
Sf.Fecioară şi-a făcut simţită prezenţa binefăcătoare. 
Este vorba de Sanctuarul Maicii Domnului de Tessara, 
din localitatea S. Maria di Non, 
aflată în partea de nord a 
provinciei de Padova, aşezare 
străbătută de apele râului 
Brenta .  Aic i ,  am fos t 
întâmpinaţi de către rectorul 
Sanctuarului pr. Loris Zamarco, 
care ne-a împărtăşit câteva 
crâmpeie din istoria acestui loc 
binecuvântat. 

La mijlocul sec. al XV-lea, 
în acest spaţiu înconjurat de 
verdeaţă şi stăpânit de o linişte 
ce predispune la reculegere 
interioară, Maica Tămăduirii şi-a revărsat încă o dată 
harurile de vindecare asupra unei copile aflate într-o 
stare de sănătate precară. Din cauza bolii sale, mai 
mult târându-se decât umblând, fetiţa obişnuia să ducă 
merinde tatălui său care lucra pe o plantaţie de orez 
aflată pe marginea râului Brenta. Pe drum, se oprea în 
rugăciune ori de câte ori putea la ruinele vechii biserici 
a Sf. Egidiu, o fostă mănăstire benedictină demult 
părăsită. Într-o astfel de zi, pe când 
fetiţa zăbovea în rugăciune, Maica 
Sfântă îi apăru îmbrăcată în lumină, o 
vindecă miraculos şi îi spuse că dorea 
ca biserica să fie reconstruită, iar 
înăuntrul acesteia să fie pusă spre 
venerare o imaginea a Sa, pentru ca 
de acolo Ea să poată împărţi haruri 
îmbelşugate. E de prisos a povesti 
despre minunarea şi fericirea 
părinţilor când îşi văzură copila 
complet vindecată. Vestea acestui 
miracol se răspândi rapid şi, curând, 
vechea biserică a Sf. Egidiu s-a 
transformat într-un centru de 
pelerinaj marian, în care harurile au 
continuat să se răspândească până în 
ziua de azi, pentru cei ce se opresc 
cu încredere şi se abandonează în 
mâinile Sf. Fecioare. 

La un moment dat, nu se ştie de unde, în 
Sanctuar a fost adusă şi aşezată o statuie a Maicii 
Domnului; legenda spune că ar fi adus-o apele râului, 
în timpul unei inundaţii. Trebuie că a fost sculptată 
undeva la începutul sec. al XVI-lea, autorul rămânând 
anonim. Sf. Fecioară este înveşmântată în roşu, cu o 
mantie albastră presărată cu stele; îl ţine în braţe pe 

IL PELLEGRINAGGIO PRESSO IL L 
SANTUARIO  DI TESSARA 

 
Il 25 V 2014, la quarta domenica di maggio, i fedeli 

della comunità greco-cattolica romena di Padova hanno 
organizzato un ultimo pellegrinaggio in onore della 
Madonna, della serie dei pellegrinaggi speciali di questo 
mese. Anche questa volta, i nostri sacerdoti ci hanno 
guidato i passi verso un luogo speciale, come speciali 
sono tutti quei luoghi in cui la Vergine Santa ha fatto 
sentire la Sua amorevole presenza. Si tratta del Santuario 

della B.V. di Tessara, nella località 
S.Maria di Non, nella parte nord 
della provincia di Padova, località 
toccata dalle acque del fiume 
Brenta. Qui, siamo stati accolti dal 
rettore del Santuario don Loris 
Zamarco, che ci ha condiviso 
alcuni tratti dalla storia di questo 
luogo benedetto. 
A metà del XV sec., in questo 
spazio dominato dal verde, in cui 
regna un silenzio che predispone 
al raccoglimento, la Vergine Salute 
degli Infermi versò ancora una 

volta le Sue grazie di guarigione su di una fanciulla che si 
trovava in uno stato di salute precaria. A causa della sua 
malattia, più trascinandosi che camminando, la bambina 
portava solitamente cibo al suo padre, che lavorava in 
una risaia sulle sponde del fiume Brenta. Nel tragitto, si 
fermava a pregare ogni volta che poteva tra i ruderi della 
vecchia chiesa di S. Egidio, un ex-monastero benedettino 
abbandonato tempi addietro. In un certo giorno, mentre 

la fanciulla si fermò per pregare, la 
Vergine Santa le apparve vestita di luce, 
la guarì miracolosamente e le comunicò 
che desiderava che quella chiesa venisse 
ricostruita, e che dentro venisse 
collocata una Sua immagine in vista 
della venerazione, poiché Lei intendeva 
riversare numerose grazie. É invano 
raccontare lo stupore e la gioia dei 
genitori quando videro la loro bambina 
completamente guarita. La notizia 
riguardante il miracolo si è diffusa con 
rapidità e, presto, la vecchia chiesa di S. 
Egidio si trasformò in un centro di 
pellegrinaggio mariano, in cui le grazie 
continuarono a scorrere fino ad oggi, 
per coloro che si fermarono là con 
fiducia e seppero abbandonarsi nelle 
mani della Vergine Santa. 
In un certo momento, non si sa da 

quale provenienza, fu portata e collocata nel Santuario 
una statua della Madre di Dio; la leggenda dice che 
l’avrebbero portate le acque del fiume durante 
un’inondazione. Dev’essere stata scolpita nel XVI sec., 
ma l’autore restò ignoto. La Vergine è vestita di rosso e 
avvolta in un mantello di colore azzurro, pieno di stelle; 
tiene fra le braccia il bambino Gesù, che offre alle 
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pruncul Isus, pe care îl oferă oamenilor care O 
contemplă. Expresia chipului Sf.Fecioare este unică: 
frumoasă şi tânără, Maica Sfântă pare 
îngrijorată şi în acelaşi timp senină. Ea este 
îngrijorată pentru omenire, pentru toţi fiii Ei 
care par a umbla pe căi mereu greşite, dar e 
şi senină, deoarece Ea îl poartă în brate pe 
însuşi Dumnezeu, Cel care poate schimba 
destinul aparent implacabil, atunci când 
inima omenească îi acceptă voinţa. Privirea 
Maicii este îndreptată undeva spre orizont, 
în depărtare, aparent fără un contact direct 
cu cel ce se află în faţa ei. Există totuşi un 
punct în biserică în care ochii rugătorului îi 
poate intersecta pe cei ai Fecioarei, ca şi 
cum în acel loc, Ea şi-ar coborî privirea pentru a te 
întâlni în mod personal. 

În mărturia sa, pr. Loris ne-a spus că există în 
permanenţă oameni care trec să O salute pe Maica 
Domnului, iar joia seara, la Liturghie şi rugăciunea 
mariană, sanctuarul se dovedeşte aproape neîncăpător 
pentru toţi cei care vin sa implore haruri sau să aducă 
mulţumiri Maicii Sfinte. 

Comunitatea de 
pelerini români s-a rugat 
rugăciunea Paraclisului. 
Apoi, fiecare din cei 
prezenţi, a trecut în voie, 
oprindu-se preţ de câteva 
clipe în punctul din 
dreapta bisericii, unde se 
coboară privirea Fecioarei 
Maria. Toţi încolonaţi, la 
picioarele Ei, am recitat o 
caldă rugăciune ce I se 
adresează: „La Tine vin, 
Marie, la cine aş veni...”, 
şi ne-am umplut sufletele 
de prezenţa şi de gingăşia Ei. Au urmat momente de 
bună dispoziţie, în care am vizitat împrejurimile şi am 
stat împreună la masa de prânz. 

Îi aducem mulţumiri pr. Loris Zamarco care, prin 
cuvântul său plin de trăire, ne-a lărgit orizonturile 
spirituale şi ne-a îndemnat sufletele să caute mai cu 
râvnă răspunsuri la Aceea 
care dăruieşte haruri 
tuturor celor ce au inima 
deschisă să le primească. 
Chiar dacă în calendar, 
luna mai ne îmboldeşte să 
dăm rozarul jos din cui şi 
să-l luăm în mâini, ar fi 
totuşi ideal ca în fiecare zi 
din viaţa noastră să O 
luam de mână pe Maica 
Sfântă, singura care ne 
poate îndrepta paşii spre 
Fiul Ei şi, implicit, spre 
Împărăţia Cerurilor. 

Laura Raita 
 

persone che La contemplano. L’espressione del viso della 
Madonna è unica: bella e giovane, la Madre Santa sembra 

preoccupata e, nel medesimo tempo, serena. 
Ella è preoccupata per l’umanità, per tutti i 
Suoi figli, che sembrano intenti a camminare 
costantemente su vie di perdizione, ma è anche 
serena, poiché sta portando in braccio Dio 
stesso, Colui che è in grado di cambiare il loro 
destino apparentemente implacabile, qualora il 
cuore dell’uomo accetta la Sua volontà. Lo 
sguardo della Madre è rivolto da qualche parte 
verso  l ’o r izzonte ,  in  lontananza , 
apparentemente senza un contatto diretto con 
colui che Le sta davanti. Esiste comunque un 
punto nella chiesa in cui gli occhi dell’orante 

può incontrare quelli della Vergine, come se, in quel 
luogo, Lei facesse scendere lo sguardo per incontrarti 
personalmente. 

Nella sua testimonianza, don Loris ci disse che 
esistono permanentemente persone che passano per 
salutare la Madonna, ed ogni giovedì sera, alla Messa con 
la preghiera mariana, il santuario si rivela essere assai 
ristretto per poter contenere il grande numero di coloro 

che vengono a chiedere grazie o a 
mostrare la loro gratitudine alla 
Vergine Santa. 
La comunità dei pellegrini romeni ha 
pregato il „Canone della Madre di 
Dio per la consolazione”. E poi, 
ognuno dei presenti è passato 
fermandosi per qualche istante nel 
punto nella parte destra della chiesa, 
dove si può incontrare lo sguardo 
della Vergine Maria. In seguito tutti 
in fila, ai Suoi piedi, abbiamo recitato 
una calda preghiera: „Da te vengo, 
Maria, da chi venir’ potrei?”, e ci 
siamo riempiti i cuori della presenza 

e dolcezza Sua. Seguirono momenti di pace, in cui 
abbiamo visitato i dintorni del santuario ed abbiamo 
preso insieme il pranzo a sacco. 

Ringraziamo don Loris Zamarco che, attraverso la 
sua parola vibrante, ci ha allargato gli orizzonti spirituali e 
ci ha esortato la fede a cercare risposte e consolazione 

presso Colei che è pronta a 
donare le grazie a tutti 
coloro che hanno il cuore 
aperto per accoglierle. 
Sebbene dal calendario, il 
mese di maggio ci preme a 
prendere in mano il Rosario, 
sarebbe comunque l’ideale 
che in ogni giorno della 
nostra vita prendessimo la 
mano della Vergine Santa, 
l’unica che ci può raddrizzare 
i passi verso il Suo Figlio e, 
implicitamente, verso il 
Regno dei Cieli. 

Laura Raita 
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„LA TINE VIN, MARIE, LA CINE AŞ 
VENI?” -RUGĂCIUNEA 

COMUNITĂŢII ÎN LUNA MAI 2014 
 
De câţiva ani, comunitatea românească greco-

catolică din Padova şi-a format o tradiţie în luna mai: 
în fiecare duminică, după Sf. Liturghie, se 
organizează un mic pelerinaj într-un 
sanctuar marian din dieceza de Padova. 
Chiar dacă rânduiala Bisericii Greco-
Catolice dedică Maicii Domnului cu 
precădere luna august, se marchează astfel 
luna mai, pentru că în Italia, august este 
prin excelenţă luna concediilor, în care 
comunitatea nu se întruneşte. 

În Dieceza de Padova există 
numeroase sanctuare clădite de-a lungul 
secolelor din spiritul cucernic al oamenilor, 
pe locuri unde Sf. Fecioară a apărut sau, 
printr-o icoană, statuie ori eveniment 
miraculos, şi-a arătat dragostea faţă de 
oameni şi mijlocirea Ei plină de milostivire. 

În luna mai 2014, la fiecare pelerinaj, grupul a 
recitat o rugăciune frumoasă şi profundă, compusă de 
către pr. Cristian Diac, un tânăr preot din dieceza de 
Iaşi: 

 
La tine vin, Marie, la cine aş veni? 
În luna asta verde, cu flori de iasomii 
Să-ţi fac o rugăciune, să stau pe gânduri sfinte, 
De tine s-au spus multe, şi tot mai sunt cuvinte. 
 În ochii tăi văd cerul, doar har şi îndurare, 
 Pe chipul tău cel candid, lumina ca din soare, 
 Iar mâinile-ţi întinse mă-mbie ca să vin 
 Să mă-nfăşori cu totul în nimbul tău divin. 
Eşti fiica predilectă a Tatălui din cer 
Mămica lui Isus eşti. Oh, ce adânc mister! 
Mireasă eşti, Marie, a Spiritului Sfânt 
Cu cine să te-asemăn şi cum să te mai cânt? 
 Imaculată floare, cu-atâta înzestrare, 
 Fecioară şi-nainte şi după Întrupare, 
 Cu trupul ridicată de îngeri sus în cer, 
 De jos, eu te contemplu, un simplu efemer. 
Nu mă lăsa, Marie, în valea cea de vină, 
Cu mine lumea-ntreagă te roagă şi suspină, 
Ridică-mă la tine, în cerul unde eşti 
Să simt, Marie scumpă, ce mult tu mă iubeşti. 
 http://cristian-diac.blogspot.it/2012/05/in-fata

-feciarei-maria.html 
pr. Cristian Sabău 

 

CURS DE PRIM AJUTOR 
PREMEDICAL  

 
Duminică 1 iunie 2014, câţiva dintre membrii 

comunităţii greco-catolice din Padova au luat parte la 
un curs de prim ajutor premedical. Acest curs a putut 
să aibă loc datorită iniţiativei lectorului şi prin 
concursul câtorva persoane din consiliul pastoral, cu 
scopul de a asigura un suport informaţional celor care 

“DA TE VENGO, MARIA, DA CHI VENIR’ 
POTREI?” –LA PREGHIERA NEL MESE 

DI MAGGIO 2014 
 
Da alcuni anni, la comunità romena greco-cattolica 

di Padova segue una tradizione nel mese di maggio: ogni 
domenica, alla fine della Divina Liturgia, 
viene organizzato un piccolo pellegrinaggio 
in un santuario mariano della diocesi di 
Padova. Sebbene l’usanza della Chiesa 
Greco-Cattolica dedichi alla Madre di Dio 
prevalentemente il mese di agosto, qui si 
sottolinea in questo modo il maggio, poiché 
agosto in Italia è per eccellenza il mese delle 
ferie, in cui la comunità non si raduna. 
Nella diocesi di Padova ci sono numerosi 
santuari costruiti lungo i secoli in virtù della 
devozione della gente, su luoghi in cui la 
Madonna è apparsa o, tramite un’icona, 
statua o evento prodigioso, ha manifestato 
il Suo amore per gli uomini e la Sua 

intercessione piena di misericordia. 
Nel maggio del 2014, ad ogni pellegrinaggio, il 

gruppo ha recitato una preghiera bella e profonda, 
composta da don Cristian Diac, un giovane sacerdote 
dalla diocesi di Iaşi in Romania: 

 
Da te vengo, Maria, da chi venir’ potrei? 
Perché innalzare il cuore e pensar santo vorrei 
In questo verde maggio, del gelsomino in fior’ 
Di te molto si disse, ma dir si può ancor’. 
 Negli occhi Tuoi il cielo, pietà e grazie vedo 
 Sul tuo viso dolce, luce e sole scendon’           
 E le tue mani aperte mi chiamano a venir’ 
 Per riavvolgermi tutto nel tuo baglior’ divin’. 
Sei figlia prediletta del Padre d’ogni uomo 
La Mamma di Gesù sei, o che mister’ profondo 
E sposa sei, Maria, del Santo Spirito 
Con chi paragonarti, cantarti quale inno? 
 Immacolato fiore, donato riccamente 
 Vergine prima e dopo il Partorir divinamente 
 In ciel’ col corpo assunta, dagli angeli in volo, 
 Dal basso ti contemplo, io, piccolo figliolo. 
Non abbandonarmi, Maria, nella valle delle colpe 
Con me c’è il mondo intero che prega sospirante 
Sollevami da te, in cielo dove vivi 
Che senta, cara Maria, quanto che tu mi ami. 
 http://cristian-diac.blogspot.it/2012/05/in-fata-

feciarei-maria.html 
pr. Cristian Sabău 

 

CORSO DI PRONTO SOCCORSO  
PRE-MEDICALE  

 
Domenica, 1 giugno 2014, alcuni membri della 

comunità greco-cattolica romena di Padova hanno preso 
parte ad un corso di pronto soccorso pre-medicale. 
Questo corso si è svolto grazie all’iniziativa del lettore e 
per la collaborazione di alcune persone del consiglio 
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lucrează cu persoane vârstnice şi nu numai. După 
terminarea Sf. Liturghii a comunităţii, grupul s-a 
deplasat în parohia Sacro Cuore din Altichiero 
(Padova), unde s-a pus la dispoziţie o sală pentru 
această activitate. 

Lectorul cursului fost Marius 
Florin Păcală, care are o experienţă 
de peste 14 ani în domeniul 
primului ajutor, având la activ un 
număr foarte mare de persoane 
instruite în aceste noţiuni. Este 
voluntar şi instructor acreditat de 
c ă t r e  o  o r g a n i z a ţ i e  n o n 
guvernamentală pentru a ţine astfel de cursuri, ce sunt 
recunoscute de către autorităţile competente din 
România. 

Tematica cursului a fost variată, începându-se cu 
suportul vital de bază, adică o schemă amplă pentru a 
facilita acordarea primului ajutor premedical, 
cuprinzând anumite explicitări: poziţia laterală de 
siguranţă, resuscitarea cardio-respiratorie, siguranţa 
salvatorului, verificarea respiraţiei prin metoda PAS 
etc. Partea doua a cursului a abordat chestiunea 
traumatismelor în multitudinea şi complexitatea lor. 
Dintre traumatisme s-au discutat unele din cele mai 
importante cum ar fi: obstrucţia căilor resiratorii, plăgi, 
arsuri, fracturi, entorse, luxaţii, degarări si hipotermie, 
insolaţie, atac vascular cerebral, şocul anafilactic etc. 

De asemenea, cursanţii au fost instruiţi în vederea 
discernământului asupra urgenţelor: nu toate cazurile 
necesitând intervenţie 
absolut urgentă, în 
situaţia în care s-ar 
întâmpla mai multe răniri 
concomitente existând o 
ierarhizare a gravităţii lor. 
Acest discernământ 
necesită informare şi 
studiu. 

D o r i m  s a  î i 
mulţumim pe această 
cale d-lui Marius Păcală 
pentru cursul de prim 
ajutor, de o utilitate şi cu informare exemplară. Desigur 
că noţiunile dobândite pot să fie foarte folositoare în 
orice moment dificil din viaţa de zi cu zi, în familie, în 
munca de voluntariat sau pentru desfăşurarea în 
condiţii optime şi eficace a muncii de asistente 
familiale. De asemenea, ar fi de dorit să se aprofundeze 
ulterior tematica acestor cursuri. 

Maria-Dumitriţa Lepădatu - Marius F. Păcală 
 

PELERINAJUL MIGRANŢILOR LA 
BAZILICA SF. ANTON  

 
În dimineaţa de ieri la Sf. Liturghie de la ora 11 

Bazilica a fost plină,- aproximativ o mie de credincioşi 
- celebrată de Ministrul Provincial padre Giovanni 
Voltan, însufleţită de către Capela Muzicală a Sfântului 
dirijată de maestrul Valerio Casarin. 

pastorale, con il fine di garantire uno supporto 
informazionale a coloro che lavorano con persone 
anziane e non solo. A conclusione della Divina Liturgia 
della comunità, il gruppo si è recato presso la parrocchia 

Sacro Cuore in Altichiero (Padova), 
dove è stata messa a disposizione 
un’aula per lo svolgimento di questa 
attività. 
Il lettore del corso è stato Marius 
F lor in  Păca l ă ,  che  gode  d i 
un’esperienza di più di 14 anni nel 
campo de pronto soccorso, nonché di 
un grande numero di persone che ha 

finora istruito in queste nozioni. Egli fa il volontario ed è 
stato istituito quale istruttore accreditato da parte di 
un’associazione non governativa in vista dello 
svolgimento di simili corsi, che sono riconosciuti dalle 
autorità competenti in Romania. 

La tematica del corso è stata ampia, iniziando con il 
sopporto vitale base, ossia uno schema ampio per 
facilitare il pronto soccorso pre-medicale, toccando vari 
aspetti: la posizione laterale di sicurezza, il risuscitamento 
cardio-respiratorio, le misure di sicurezza di colui che fa il 
salvataggio, la verifica della respirazione con il metodo 
PAS, ecc. Nella seconda parte del corso è stata presa di 
mira la questione dei traumatismi nella loro molteplicità e 
complessità. Fra i traumatismi ai quali si è fatto cenno i 
più importanti sarebbero: l’ostruzione delle vie 
respiratorie, piaghe, bruciori, fratture, slogature, 
lussazioni e ipotermie, colpi di sole, colpi vascolari, shock 

anafilattici, ecc. 
Allo stesso modo, i partecipanti al corso 
sono stati istruiti per quanto riguarda il 
discernimento delle urgenze: non tutti i casi 
necessitano interventi assolutamente urgenti, 
e nella situazione in cui avvenissero 
molteplici incidenti in concomitanza, esiste 
una gradazione dell’intervento. Questo 
discernimento necessita di informazione e 
studio. 
Vogliamo cogliere anche questa occasione 
per ringraziare il sig. Marius Păcală per il 
corso di pronto soccorso, di un’utilità e un 

grado di informazione esemplari. Certamente, le nozioni 
acquisite possono essere molto utili in qualunque 
momento difficile della vita quotidiana, della vita in 
famiglia, del lavoro di volontariato o per lo svolgimento 
in condizioni ottime ed efficace del lavoro di badanti 
familiari. Sarebbe auspicabile che il tema di questo corso 
venisse approfondito ulteriormente. 

Maria-Dumitriţa Lepădatu - Marius F. Păcală 
 

 PELLEGRINAGGIO ALLA BASILICA 
S.ANTONIO DI PADOVA 

 
Basilica davvero gremita nella mattinata di ieri già 

dalla Santa Messa delle ore 11.00 – circa mille fedeli – 
presieduta dal Ministro Provinciale padre Giovanni 
Voltan e animata dalla Cappella Musicale del Santo 
diretta dal Maestro Valerio Casarin. 
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Mai mult de două mii de perosane prezente la slujba 
de la ora 12.15 după tradiţie dedicată emigranţilor. 
"Padovani de adopţie" din diferite părţi ale Europei şi a 
lumii au umplut sanctuarul fiind părtaşi la sfânta Liturghie 
şi au aşteptat răbdători la cozile lungi ce s-au 
format pentru a ajunge atât la mormăntul 
Sfântului, cât şi la trecerea prin faţa Moaştelor 
din Capela unde sunt păstrate. 

Un Pelerinaj foarte aglomerat care s-a 
încununat prin celebrarea Sfintei Liturghii 
Euharistice de către Rectorul Bazilicii, padre 
Enzo Poiana, împreunăslujitor fiind don Elia 
Ferro, responsabil cu Pastorala Migrantes, alţi 
numeroşi preoţi dintre care amintim: afriani 
francofoni şi anglofoni, croaţi, filipinezi, indieni, 
latino-americani, polonezi, români greco-cattolici 
şi romano-catolici, ucraineeni greco-catolici, sri-
lankezi. 

"Ne aflăm astăzi aici în Bazilică - a afirmat don Elia 
Ferro - pentru a trăi un moment important de comuniune 
cu cele 14 comunităţi de emigranţi care se află în Dieceza 
de Padova şi care se adună din întreaga lume - Europa de 
Est, Africa, Ameica Latină, India -, în numele Sfântului 
Antond e Padova pentru a se ruga şi a sta împreună. 
Anton de Padova este Anton din Lisabona şi acesta 
este sanctuarul său şi pentru noi toţi simbol al 
primirii. Această slujbă, la Praznicul Cincizecimii 
(Rusaliilor) este un moment însemnat de "Biserică 
cu adevărat "Catolică", adică universală. 

Această slujbă importantă este strâns legată, în 
mod ideal vorbind, de slujba de sâmbătă 7 iunie, 
dedicată pelerinilor din Bosnia-Hertegovina, 
pelerinajului croaţilor care au participat la Sfânta 
liturghie în limba croată, pelerinajului protughezilor 
la Penitenzieria şi slujbei dedicate Armenilor - tot 
ieri la ora 18.00 - în "Scoletta di San Giorgio", 
responsabil părintele Boghos Levon Zekiyan, 
numit Arhiepiscop de către papa Francesco, chiar 
luna trecută pe 20 mai. "Administrator Apostolic 
sede plena" la Istambul, anticul Constantinopol. 
Zekiyan, profesor de limba armenă la Veneţia, 
exponent de marcă a comunităţii istorice 
mechitariste de pe insula "San Lazzaro", este din 1993 
"încardinat" în cadrul Patriarhatului de Veneţia de care 
depinde şi de ani mulţi slujeşte în ritul armean la Bazilica 

antoniană din Padova. […]  (Trad. în limba 
română: pr. I. Cociş)    http://www.padova24ore.it 

Oltre duemila personepresenti alla celebrazione delle 
ore 12.15 tradizionalmente dedicata ai Migrantes. 
“Padovani d’adozione” di ogni parte d’Europa e del 
mondo hanno affollato il Santuario seguendo la 

celebrazione e pazientando nelle lunghe code sia per 
accedere alla Tomba del Santo, sia per sfilare dinanzi 
alle Reliquie nella Cappella che le custodisce. 
Un affollatissimo Pellegrinaggio culminato con la 
celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della 
Basilica padre Enzo Poiana, che ha concelebrato con 
don Elia Ferro, responsabile della Pastorale di 
Migranti, numerosi concelebranti tra i quali: africani 
anglofoni e francofoni, croati, filippini, indiani, latino 
americani, polacchi, rumeni greco-cattolici, rumeni 
romano-cattolici, ucraini greco cattolici, sri lankesi. 
“Siamo presenti oggi in Basilica – ha affermato don 
Elia Ferro – per condividere un importante 

momento di comunione con 14 comunità di migranti che 
risiedono nella Diocesi di Padova e che da tutto il mondo, 
– Est europeo, Asia, Africa, America Latina, India –, si 
ritrovano nel nome di Sant’Antonio per pregare e stare 
insieme. Antonio di Padova è Antonio da Lisbona, e 
questo suo Santuario è per tutti noi simbolo di accoglienza. 
Questa celebrazione, nella Solennità di Pentecoste, è un 

momento significativo di “Chiesa 
davvero “Cattolica” cioè universale. 
Questa importante celebrazione si collega 
idealmente alle celebrazioni di sabato 7 
giugno, riservate ai pellegrini della Bosnia 
Erzegovina, al pellegrinaggio dei croati 
che hanno assistito alla Santa Messa in 
lingua croata, al pellegrinaggio dei 
portoghesi in Penitenzieria, e alla 
celebrazione riservata agli Armeni – 
sempre ieri alle ore 18.00 –, nella Scoletta 
di San Giorgio, presieduta da padre 
BOGHOS LEVON ZEKIYAN, 
nominato da Papa Francesco, proprio il 
20 maggio scorso, Arcivescovo. 
«Amministratore apostolico sede plena» 
di Istanbul, l’antica Costantinopoli. 
Zekiyan, docente di armeno a Venezia, 

esponente di spicco della storica comunità mechitarista 
dell’isola di San Lazzaro, è dal 1993 «incardinato» nel 
Patriarcato veneziano da cui dipende e da anni celebra in 
rito armeno presso la Basilica antoniana di Padova. […] 

http://www.padova24ore.it 

PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII 
Liturghiile se celebrează în fiecare Duminică de la orele 10.00. În 
sărbătorile mari, peste săptămână, la orele 18.30. 
La Bazilica Sf.Anton (în a 4a duminică a lunii) de la 10.00, în Ca-
pela Arhiconfraternităţii. 
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Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu 
IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ 
Le Liturgie vengono celebrate ogni domenica dalle 10.00.  
Durante la settimana, solo nelle grandi feste, dalle 18.30. 
Presso la Basilica di S.Antonio (nella 4a domenica del mese)  
dalle 10.00, nella Cappella dell’Arciconfraternita. 
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