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„Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Io 1,14)

„E il Verbo si fece carne ed abitò tra noi”(Gv 1,14)

Iubiţi credincioşi,
Pornind de la Prologul Evangheliei Sfântului Ioan,
noi putem spune încă o dată, cu toată încredinţarea, printr-o
îngăduită parafrază: „Cuvântul s-a făcut cruce şi a venit să
moară printre noi”. Cu înnoită uimire vedem că niciodată nu
s-a mai întâmplat aşa ceva în istorie: s-au împăcat contrastele,
cele ce erau de neîmpăcat au intrat întro uluitoare armonie, adică: viaţa cu
moartea, sărăcia cu bogăţia, slăbiciunea
cu puterea, nedreptatea cu iertarea,
împietrirea inimii cu iubirea, tristeţea cu
bucuria, naturalul cu supranaturalul.
Acesta este sensul adânc şi înălţător al
crucii: Isus trebuia să sufere omeneşte,
dar nu putea să fie doborât de durerea
umană; trebuia să moară, precum orice
muritor, dar nu putea rămâne mort;
trebuia să fie printre ai săi, dar nu putea
să rămână pentru totdeauna cu ei, ca
om. Umanitatea şi divinitatea s-au
întâlnit, finitul şi eternitatea se
îmbrăţişează, pentru că noi îl vedem pe Isus Cristos mort şi
înviat. Iar crucea pe care este pironită Viaţa este
binecuvântarea care desăvârşeşte „tensiunea” şi prăpastia
dintre om şi Dumnezeu, una care ne conduce la gloria
Învierii.
Crucea ne ajută să vedem cu toată limpezimea
„cine” suntem şi „ce” putem deveni dacă îl iubim şi îl
cinstim pe Tatăl nostru. „El este arvuna moştenirii noastre ...
ca să pricepeţi care este speranţa la care v-a chemat şi care
este bogăţia măririi moştenirii în cei sfinţi” (cf. Ef 1,14.18).
Acestea ni le spune Sfântul Pavel, care ştia că se poate lăuda
pe sine „numai în crucea Domnului nostru Isus Cristos” (cf.
Gal 6,14).
Nu putem elimina Crucea din viaţa noastră, nici din
înfricoşare, nici din trufie: ea trebuie primită, acceptată şi
purtată pe drumul vieţii, iar la „plinirea timpurilor” crucea ne
va dobândi, în Isus, mântuirea şi Învierea. Priviţi în jurul
vostru şi vedeţi şi înţelegeţi cu bucurie valoarea şi temeiul
crucii! Priviţi în jurul vostru şi vedeţi ce se întâmplă în ţară şi
în lume şi citiţi profetic „semnele timpurilor”! Priviţi în jurul
vostru, dragii mei credincioşi, şi credeţi că dincolo de cruce şi

Cari Fedeli,
Partendo dal Prologo del Vangelo di San Giovanni,
possiamo dire ancora una volta con tutta fiducia, con una
parafrasi che può essere tollerata; „ Il Verbo si fece Croce e
venne a morire per noi” Con un rinnovato stupore
vediamo che mai è successo qualcosa del genere nella
storia: i contrasti si sono pacificati, quello che era
inconciliabile è entrato in una stupenda armonia,
ossia la vita e la morte, la povertà e la ricchezza,
la debolezza e la forza, l’ingiustizia con il
perdono, l’impietrirsi del cuore con l’amore, la
tristezza con la gioia, il naturale con il
sovrannaturale. Questo è il senso profondo e
sublime della Croce: Gesù avrebbe dovuto
soffrire umanamente, ma non poteva essere
sopraffatto dal dolore umano; come ogni
mortale, ma non poteva restare morto; doveva
rimanere con i suoi, ma non poteva rimanere
sempre con loro, come uomo. L’umanità e la
divinità si sono incontrate, il finito e l’eternità si
abbracciano affinché noi vediamo Gesù morto e
risorto. E la Croce sulla quale è conficcata la Vita
è la benedizione che colma la „ tensione” e l’abisso tra
l’uomo e Dio, che ci conduce alla gloria della Risurrezione.
La Croce ci aiuta a vedere con limpidezza „chi” siamo
e che cosa possiamo diventare se amiamo ed onoriamo il
Nostro Padre: „ il quale è caparra della nostra eredità …
perché percepiate quale sia la speranza cui vi ha chiamati e
quale sia la ricchezza della gloria dell’eredità nei santi”. (cfr.
Ef 1. 14, 18). (Questo ci dice San Paolo, il quale sapeva che
poteva vantarsi che Gesù è “La Via, la verità e la Vita” (cfr.
Gal 6,14).
Non possiamo eliminare la Croce dalla nostra vita, né
per terrore, né per superbia: essa deve essere ricevuta,
accettata e portata sulla via della vita ed al “compimento dei
tempi” la croce ci farà guadagnare, in Gesù, la salvezza e la
Risurrezione. Guardate attorno a voi, cari fedeli, e vedrete e
capirete con gioia il fondamento della Croce! Guardate
attorno a Voi e vedete quello che succede in Patria e nel
mondo e leggerete profeticamente: “i segni dei tempi”!
Guardate attorno a voi, miei cari fedeli, e credete che,
al di là della Croce e della sofferenza il sepolcro è sempre
vuoto perché Gesù è La Via, la Verità e la Vita” (Gv 14, 6),
Egli è la Risurrezione.

de suferinţă mormântul este mereu gol pentru că Isus este
„Calea şi Adevărul şi Viaţa” (Io 14, 6), El este Învierea.

Carissimi,
Con la sua Morte e la sua Risurrezione, Cristo rimane
nostro contemporaneo per sempre ! È nostro
contemporaneo perché l’eternità è entrata nella storia ed
ha trasformato il tempo nell’ „ora del Signore” „ Di buon
mattino, il primo giorno dopo il Sabato, vennero al
sepolcro al levar del sole”. (Mc 16,2), perché era la
mattina della Risurrezione, il Padre celeste ha trasformato
il tempo della Gloria di Suo Figlio, nell’ora dell’amore che
salva noi uomini. Gesù - ricordiamocelo ancora - non ha
mai nascosto la missione che doveva compiere “ allora
Gesù cominciò a dire apertamente ai Suoi discepoli che
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte
degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire
ucciso e risuscitare il terzo giorno. (cfr. Mt 16,21).Ma,
all’incontro con Gesù non poteva mancare alcun
discepolo: “ l’ora del Signore”li chiamava. Neppure noi
possiamo mancare a quest’incontro perché “ l’ora del
Signore “ è il tempo della gloria del Signore, è il
miracolo della Risurrezione, della nostra gloria, della
nostra Risurrezione “è ormai tempo di svegliarvi dal
sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di
quando diventammo credenti.” (Rm 13, 11). L’ora del
Signore è l’ora dell’uomo! Così che la Croce rimane
per ciascuno, l’ora in cui dobbiamo ascendere nella
vita.

Dragii mei,
Prin moartea şi Învierea sa, Cristos rămâne
contemporanul nostru pentru totdeauna şi pentru veşnicie!
Ne este contemporan pentru că eternitatea a intrat în istorie şi
a transformat timpul în „ceasul Domnului”. „Dis-dedimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea
soarele” (Mc 16,2), pentru că era dimineaţa Învierii, Tatăl
ceresc a transformat timpul în ceasul măririi Fiului său, în
ceasul iubirii mântuitoare pentru noi, oamenii. Isus – să ne
amintim iarăşi – nu a ascuns niciodată misiunea pe care o
avea de îndeplinit: „El a început să arate ucenicilor Lui că El
trebuie să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe de la
bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie ucis, şi a treia
zi să învieze” (cf. Mt 16,21). De la întâlnirea cu Isus niciunul
dintre învăţăcei nu putea să lipsească: „ceasul
Domnului” îi chema. Nici noi nu putem să lipsim
de la această întâlnire cu Domnul, deoarece „ceasul
Domnului” este timpul măririi lui Isus, este
miracolul Învierii, şi este şi ceasul măririi noastre, al
Învierii noastre. „Fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim,
căci este chiar ceasul să vă treziţi din somn; căci
acum mântuirea este mai aproape de noi, decât
atunci când am crezut” (Rm 13, 11). Ceasul
Domnului este ceasul omului! Aşa încât crucea
rămâne, pentru fiecare, ceasul după care trebuie să
urcăm prin viaţă.
Dragi credincioşi,
Învierea Domnului s-a întâmplat într-o
mare tăcere! Era „pe când se mijea de ziuă, dis-dedimineaţă, în prima zi a săptămânii” (cf. Mt 28,1;
Mc 16,2; Lc 24,1; Io 20,1) dar s-a petrecut în taină, fără
martori şi fără pânditori. Nimeni nu a fost prezent, nimeni nu
a înregistrat, nimeni nu a filmat momentul ieşirii Domnului
Isus Cristos din mormânt – şi asta nu doar pentru că în
vremea aceea nu erau asemenea tehnologii ale documentării.
Altul este înţelesul. De fapt, ceea ce s-a întâmplat cu Cristos,
la Înviere, a fost un eveniment care a depăşit spaţiul şi timpul,
un eveniment care transcende pământul şi vremurile, un
eveniment care depăşeşte cosmosul şi iese din timp şi din
istorie. „In principio erat Verbum – La început era
Cuvântul” (Io 1,1)! Există o analogie pentru acest eveniment
pe care o găsim la Facere, la Geneză adică, la prima creaţie.
„In principio erat Deus … dixit Deus – Întru început era
Dumnezeu … şi Dumnezeu a zis” (cf. Gen 1). Şi atunci, la
facerea lumii, era o mare tăcere, tăcerea cea mai profundă,
tăcerea dintru începuturi. Iar acum, la Învierea Domnului, la
un eveniment atât de singular, nimeni, nici un om nu ar fi
putut „să arunce o privire”. Ochii omului, ai Mariei
Magdalena, ai lui Petru şi ai lui Ioan (cf. Io 20,1-8) au putut să
vadă doar mormântul gol.
Dar vedem că, după Înviere, Isus reintră în timpul
istoric şi ne îngăduie şi nouă, oamenilor, să vedem ceva din
noua sa condiţie. În gradină, Maria Magdalena crede că îl
vede pe grădinar (Io 20,15); discipolii, în drum spre Emaus, îl
cred un străin (cf. Lc 24,16-18); cei de pe Marea Tiberiadei îl
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Cari Fedeli,
La Risurrezione del Signore è avvenuta in un grande
silenzio! Avvenne „ quando appariva il giorno, di
mattina, il primo giorno della settimana.” (cfr. Mt
28,1; Mc 16,2; Lc 24,1; Gv. 20,1) ma avvenne in
segreto, senza testimoni e senza qualcuno che
sorvegliasse, nessuno ha registrato, nessuno ha
filmato il momento dell’uscita del Signore Gesù
Cristo dal sepolcro- e questo non solo perché a quel
tempo non c’erano simili tecnologie di documentazione.
Un altro è il significato! In realtà, ciò che è avvenuto con
Cristo, alla Risurrezione, fu un avvenimento che superò lo
spazio ed il tempo, un avvenimento che trascende la terra
e le epoche, un avvenimento che supera il cosmo ed esce
dal tempo e dalla storia „In principio erat Verbum – In
principio era il Verbo” (Gv 1,1)! Esiste un’analogia per
quest’avvenimento che troviamo nel libro della Genesi,
ossia nella prima creazione: ”In principio erat Deus... dixit
Deus- All’inizio c’era Dio... e Dio disse” cfr Gen 1). era
un grande silenzio il silenzio più profondo, il silenzio
degli inizi. Anche allora, nella creazione del mondo, c’era
un grande silenzio, il silenzio più profondo, il silenzio
degli inizi. Ed ora, nel momento della Risurrezione del
Signore, ad un avvenimento così singolare, nessuno,
nessun uomo, avrebbe potuto „ gettare uno sguardo”. Gli
occhi dell’uomo di Maria Maddalena, di Pietro e di
Giovanni (cfr. Gv Io 20,1-8) poterono vedere solamente
il sepolcro vuoto.
Ma vediamo che dopo la Risurrezione, Gesù entra di
nuovo nel tempo storico e permette anche a noi uomini
di vedere qualcosa della Sua nuova condizione. Nel
giardino, Maria Maddalena crede che Egli sia il giardiniere
( Gv 20.15), i discepoli sulla via sulla via di Emmaus,
credono che Egli sia straniero ( Lc 24,16-18); quelli del

cred unul dintre mulţii pescari de la mal (Io 21,14). Este însă
suficientă o chemare – Maria (Io 20,17) -, un gest - frângerea
pâinii (Lc 24,30) -, un indiciu – mulţimea peştilor din năvod
(Io 21,6) - pentru ca să-şi dea seama că acel necunoscut,
„năluca”, este chiar Domnul lor Înviat, este Cristos
transfigurat.
Întrebarea care se pune este: când am trăit noi acea
tăcere de început de veac? Ne-a ajutat această tăcere să-L
vedem pe Domnul în grădina sau pe marea vieţii noastre, în
frângerea suferinţei sau în mulţimea încercărilor prin care
trecem? Cu Maria Magdalena, cu Petru şi cu Apostolii, cu
Sfântul Augustin, cred că putem spune şi noi: „prea târziu team iubit, Doamne”.

Mare di Tiberiade lo credono uno dei molti pescatori che
erano sulla riva del mare (Gv 21,14). Basta però che che
lo si chiami come fa Maria–(Gv 20,17) -, un gesto- il
frangere del pane (Lc 24, 30) -, un indizio – la moltitudine
dei pesci della rete (Gv 21,6) – perché si rendessero conto
di chi fosse quello sconosciuto, „fantasma”, è proprio il
loro Signore risorto, è Cristo trasfigurato.
La domanda che si pone è: quando abbiamo vissuto
noi quel silenzio dell’inizio del secolo? Ci ha aiutato
questo silenzio affinché vedessimo il Signore nel giardino
o nel mare della nostra vita, nel frangersi dell’esistenza o
nel gran numero di prove che attraversiamo? Con Maria
Maddalena con Pietro e con gli Apostoli, con
Sant’Agostino, credo che possiamo dire anche noi :”
Troppo tardi, Ti ho amato, o Signore”.

Dragi mei,
Cristos Înviat poartă în palme, la picioare şi în coastă
semnele rănilor, semnele patimilor. Acest fapt confirmă
identitatea lui Cristos, confirmă că Înviatul rămâne „cel
străpuns” (cf. Io 19,37). Tocmai rănile
Domnului sunt cele care atestă realitatea şi
veridicitatea Învierii Sale. Trecutul istoric al lui
Cristos nu a fost şi nu putea fi în zadar. Prin
Învierea din morţi, Cristos tezaurizează
trecutul Său istoric, îl reasumă şi îl transformă
în „taina” celui Viu, al celui mereu prezent, în
Cristos Euharisticul. Rănile Domnului,
prezente în trupul glorios, ne ajută să
înţelegem că iubirea sa este mai puternică
decât moartea şi decât suferinţele trupeşti pe
care a trebuit să le îndure. El a trecut prin
rănile care i-au străpuns mâinile şi picioarele,
prin rana care i-a „străpuns coasta” (cf. Io
19,34). Acestea au devenit ferestre deschise
către Dumnezeu şi izvoare de viaţă veşnică
(cf. Io 7,37-39), perle de iubire adevărată.

Miei cari,
Cristo risorto, porta sulle mani, ai piedi, e sul costato,
i segni delle piaghe. Questo fatto conferma l’identità di
Cristo, conferma che il Risorto rimane „Colui che è
trafitto” (cfr. Gv 19,37). Proprio le piaghe del Signore
attestano la realtà e la veridicità della Sua Risurrezione. Il
passato storico di Cristo non è stato e non sarebbe potuto
essere vano. Con la Risurrezione dai morti, Cristo
tesaurizza il Suo passato storico, lo riassume e lo
trasforma nel „ mistero” di colui che è Vivo, in Quello
che è onnipresente, nel Cristo Eucaristico. Le piaghe del
Signore, presenti nel Suo Corpo glorioso, ci aiutano a
capire che l’amore è più potente della morte e delle
sofferenze terrene che ha dovuto sopportare. Egli ha
dovuto passsare attraverso le sofferenze corporali che ha
dovuto sopportare. Egli è passato attraverso le ferite che
gli hanno trafitto le mani ed i piedi, attraverso la ferita che
Gli ha „trafitto il costato” (cf. Gv 19,34). Queste sono
diventate finestre aperte verso Dio e fonti di vita eterna
(cfr.Gv 7,37-39), perle di vero amore.

Dragi credincioşi,
Crucea, mormântul gol, ceasul Domnului şi tăcerea
arhetipală, rănile Domnului şi Învierea sunt cele care îi dau
creştinului Credinţa şi Speranţa, iubirea, înţelepciunea şi
bucuria vieţii. Celor care sunt departe de casă, prin Europa şi
prin lumea largă, doresc să le spun că ei sunt rănile deschise
ale Domnului în trupul familiilor lor, în trupul Bisericii şi în
trupul ţării. Fiţi tari şi demni în acelaşi Domn Înviat din
morţi, pentru că El este cel care vă ajută să purtaţi aceste răni
mântuitoare.
Dragilor, aduceţi-vă mereu aminte: „Cuvântul s-a
făcut cruce şi a venit să moară printre noi” (Io 1,14) dar a
treia zi a Înviat. ”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea” (Ps 117,24)! Să
rămânem în bucuria Învierii, cu pacea Domnului, purtând
urmele rănilor ca o pecete pe suflete, pentru a mărturisi
bucuria de a fi ai lui Cristos.

Cari fedeli,
La Croce, il sepolcro vuoto, l’ora del Signore ed il
silenzio archetipo, le piaghe del Signore e la Risurrezione
danno al cristiano la fede e la Speranza, l’amore, la
sapienza e la gioia della vita. A coloro che sono lontani da
casa, disseminati in Europa o nel mondo intero, auguro
che dicano che sono ferite aperte del Signore nel corpo
delle loro famiglie, nel corpo della Chiesa e nel corpo
della Patria. Siate forti e degni nello stesso tempo del
Signore che è risorto da morte, perchè Egli è Colui che vi
aiuta a portare queste piaghe che danno la salvezza. Miei
cari, ricordatevi sempre: Il Verbo si fece Croce e venne a
morire per noi” (Gv 1,14), ma è risorto il terzo giorno!
”Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci e
gioiamo in esso”. (Sal 117, 24)!
Rimaniamo nella gioia della Risurrezione, con la pace
del Signore, portando la traccia delle piaghe, quale sigillo
sull’anima, per testimoniare la gioia di essere di Cristo.

La toţi şi la toate, Sărbători Fericite!
Cristos a Înviat!
† PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.

A tutti ed a tutte Buone Feste!
Cristo è risorto!
† S.E. Mons. Virgil Bercea,
vescovo di Oradea Mare
Responsabile della pastorale degli immigrati.
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Autorul articolului care urmează, CRISTIAN
BĂDILIŢĂ, este un teolog, eseist, traducător și poet român

L’autore del presente articolo, CRISTIAN
BĂDILIŢĂ, è teologo, saggista, traduttore e poeta romeno

contemporan. Este doctor în istoria creștinismului antic al
Universităţii Paris IV Sorbona, specializat în literatura
patristică greacă şi latină. A publicat diferite volume în limbile
română şi franceză, şi a coordonat traducerea comentată a
Bibliei greceşti “Septuaginta”, precum şi ediţia știinţifică a
scrierilor lui Nicolae Steinhardt.

contemporaneo. Ha ottenuto il dottorato di ricerca presso
l’Università Parigi IV Sorbona, ed è specializzato in
letteratura patristica greca e latina. Ha pubblicato vari libri in
romeno e francese ed ha curato la traduzione romena
commentata della Bibbia greca “Septuaginta”, nonché l’edizione
scientifica degli scritti di Nicolae Steinhardt.

L’UNIFICAZIONE DELLA DATA DELLA
PASQUA: UNA QUESTIONE
DI NORMALITÀ E DI BUON SENSO

UNIFICAREA DATEI PAŞTILOR:
O CHESTIUNE DE
NORMALITATE ŞI BUN SIMŢ

Due dei quattro coordinatori della “Septuaginta”, la
traduzione in lingua romena che ho incominciato presso il
Collegio Noua Europă, sono cattoliche: le eccellenti specialiste in
cultura ebraica e classica Francisca Băltăceanu e Monica
Broşteanu. Non esistono al mondo persone con le quali mi
trovi così bene e con cui mi piaccia conversare; in loro
compagnia, perfino le “dispute” scientifiche diventano un
esercizio rilassante. L’unica ombra che viene gettata, non so da
dove, sulla nostra paradisiaca comunione, e che suscita in tutti e
tre una sorta di oggettiva insofferenza, è l’ombra della data della
Pasqua.
Alle volte, per puro caso astronomico, la grande solennità
degli ortodossi coincide con quella dei cattolici. Invece il più
delle volte, essa ci separa crudelmente e in maniera immeritata.
Quest’anno (2005), Francisca e Monica si trovavano già agli
“ultimi metri” della Quaresima, mentre io l’avevo appena
iniziata; la Domenica della Retta Fede (=la prima della
Quaresima bizantina) è arrivata a coincidere con la Domenica
delle Palme Cattoliche, e così via. Qualche settimana addietro,
esse mi augurarono un caloroso “Cristo è risorto”, e io, per
educazione, mi vidi obbligato a rispondere con un infiacchito,
imbarazzato “È veramente risorto!”, visto che mi situavo,
spiritualmente e cronologicamente, ad una considerevole
distanza dall’evento.
L’assurdità della situazione diventa ancor più evidente per
me, per la mia famiglia e i miei amici che viviamo in Occidente.
La maggioranza dei cristiani della Francia sono cattolici. La loro
Pasqua, quest’anno, cade il 27 marzo, mentre noi –i minoritari–
assistiamo, come in uno scenario kafkiano, all’arrivo di un’altra
Pasqua, secondo un altro calendario, “il nostro”. Sempre più
fedeli sono irritati per via di questo scenario schizzoide, che –in
fondo– non ha alcuna legittimità teologica o logica. Gli ebrei
festeggiano, tutti, un’unica Pasqua; i mussulmani, tutti quanti,
ovunuqe si trovino su questo globo, un unico Ramadan. Solo
noi, i cristiani, proponiamo la nostra Pasqua in due tempi,
annullando, proprio attraverso questo scisma, il carattere sacro e
universale della festa.

Doi din cei patru coordonatori ai Septuagintei,
traducerea pe care am iniţiat-o la Colegiul Noua Europă,
sunt catolici: excelentele ebraizante şi clasiciste Francisca
Băltăceanu şi Monica Broşteanu. Nu există oameni lângă
care să mă simt mai bine şi cu care să-mi placă să stau
mai mult la taclale; până şi „disputele” ştiinţifice devin
un exerciţiu de bună dispoziţie în compania lor. Singura
umbră aruncată, de nu ştiu unde, peste paradisiaca
noastră comuniune, şi care suscită un fel de indispoziţie
obiectivă în tustrei, este umbra datei Paştilor.
Uneori, din pură întâmplare astronomică, marea
sărbătoare a ortodocşilor coincide cu cea a catolicilor.
De cele mai multe ori însă ea ne dezbină crud şi
nemeritat. Anul acesta (2005), Francisca şi Monica se
aflau deja pe „ultimii metri” ai Postului, în vreme ce eu
abia îl inauguram; duminica Ortodoxiei (=prima
duminica din Post) a coincis cu Duminica Floriilor
Catolice, şi aşa mai departe. Acum câteva săptămâni ele
mi-au urat un însufleţit „Hristos a înviat!”, iar eu, din
politeţe, m-am văzut obligat să le răspund cu un pleoştit,
„ambarasat” „Cu adevărat a înviat”, dat fiind că mă
aflam, spiritual şi temporal, cu multe leghe în urma
evenimentului.
Absurditatea situaţiei devine şi mai evidentă, pentru
mine, familia şi prietenii mei care trăim în Occident.
Majoritatea creştinilor din Franţa sunt catolici. Paştile lor
au căzut, anul acesta, pe 27 martie, în vreme ce noi,
minoritarii, asistăm, ca într-un scenariu kafkian, venirea
altor Paşti, după un alt calendar, „al nostru”. Din ce în
ce mai mulţi credincioşi sunt iritaţi de acest scenariu
schizoid, fără nicio legitimitate teologică sau logică, în
fond. Evreii sărbătoresc, cu toţii, un singur Paşte,
musulmanii, cu toţii, oriunde s-ar afla pe planetă, un
singur Ramadan. Numai noi, creştinii, propunem Paştile
noastre în doi timpi, anulând, prin chiar această schismă,
caracterul sacru şi universal al sărbătorii.
Un strop de istorie
Întâi, o precizare terminologică! Tradiţional, în
jargonul teologilor români, sărbătoarea evreilor este
numită „Paşte”, la singular, iar sărbătoarea creştinilor,
„Paşti”, la plural. Voi adopta în text această convenţie
comodă.
La începutul începutului, Paştele este o sărbătoare
nomadă, probabil legată de transhumanţă. Ritul sângelui,
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Un goccio di storia
Anzitutto,
una
precisazione
terminologica!
Tradizionalmente, nell’uso dei teologi romeni, la festa ebraica è
chiamata „Paşte” (al singolare Pasqua –Peshah), mentre la festa
cristiana „Paşti”, al plurale (la differenza risulta intraducibile in
italiano, perché la forma “Pasque” viene usata per denominare
più feste e non una sola, come in romeno).
Quando tutto ebbe inizio, la Pesah fu una festa nomade,
legata probabilmente alla transumanza. Il rituale del sangue,
praticato dagli ebrei nomadi (l’unzione degli stipiti con del

practicat de evreii nomazi (ungerea uşorilor cu sânge),
avea o semnificaţie apotropaică: ţinea deoparte Îngerul
exterminator. În religia israelită, cel care „trece” (sensul
cuvântului „paşte”) este Dumnezeu (YHWH): El
„trece” pentru a proteja casele evreilor de exterminare
(episodul plăgilor din Egipt, descris în Exod). Ulterior,
tot în tradiţia iudaică, Paştele devine sărbătoarea
eliberării din robie, a trecerii de la statutul de sclav la cel
de om liber. Această a doua semnificaţie a prevalat
asupra celei dintâi, iar Philon din Alexandria, în Legile
speciale II,147, notează: „Sărbătoarea Paştelui este o
comemorare şi o mulţumire [sărbătorind ieşirea] din
Egipt a mai bine de două milioane de bărbaţi şi femei.
Ei au lăsat atunci în urmă o ţară plină de neomenie,
unde străinii erau prigoniţi, şi unde, lucru mult mai
groaznic, se dădea cinstire dumnezeiască unor animale
lipsite de raţiune, nu doar domestice, ci şi sălbatice.”
Isus a murit răstignit la 14 Nisan, de Paştele
evreilor. Coincidenţa a marcat, fireşte, tradiţia
creştină. Încetul cu încetul, Vinerea Sfântă în care a
avut loc Răstignirea se „pascalizează”. La început,
Paştile creştinilor comemorează Cina cea de taină;
ulterior, Pătimirile şi Învierea. Cele trei momente se
condensează.
Savanţii disting două subtradiţii în Biserica
timpurie, una „asiatică”, a doua „alexandrină”, după
numele provinciilor de referinţă. Tradiţia „asiatică”,
reprezentată de o predică recent descoperită, a lui
Meliton de Sardes, subliniază Pătimirile
Mântuitorului: sărbătoarea comemorează mai cu
seamă suferinţa în aşteptarea sfârşitului lumii şi a
Judecăţii universale. Viziunea „naturalistă” sau
„realistă” asiatică este contrabalansată de cea
alexandrină, care interpretează Paştile în raport cu
ideea „trecerii”: trecere a omului vechi spre omul nou, a
vieţii prezente spre cele viitoare etc.
Această tendinţă, spiritualizantă, se poate remarca în
textele lui Clement din Alexandria (sec. II) şi Origen
(sec. III). Tradiţia latină, puternic influenţată la început
de comunităţile iudeo-creştine (şi implicit de concepţia
pascală „asiatică”), se „alexandrinizează” treptat, mai cu
seamă începând din secolul al IV-lea, prin puternica
personalitate a episcopului Milanului, Ambrozie,
maestrul lui Augustin.

sangue), aveva un significato apotropaico: teneva lontano
l’Angelo sterminatore. Nella religione israelitica, colui che
“passa” (il senso della parola “pasqua”) è Dio (YHWH): Egli
“passa” per proteggere le case degli ebrei dallo sterminio
(l’episodio delle piaghe dell’Egitto, descritto nell’Esodo).
Ulteriormente, sempre nella tradizione giudaica, la Pasqua
diventa la festa della liberazione dalla schiavitù, del passaggio
dallo statuto di schiavo a quello di uomo libero. Questo
secondo significato ebbe la prevalenza sul primo, e Filone
d’Alessandria, in Le leggi speciali II,147, annota: “La festa della
Pasqua rappresenta una memoria: una folla celebrante l’esodo
dall’Egitto di più di due milioni di uomini e donne. In quella
circostanza, essi si lasciarono dietro un paese disumano, ove
gli stranieri venivano perseguitati, e dove, cosa ancor più
terribile, si rendeva onore divino a degli animali privi di
ragione, non solo addomesticati, ma anche selvaggi”.
Gesù è morto crocifisso il 14 di Nisan, nella Pasqua
ebraica. La coincidenza segnò,
certamente, la tradizione cristiana. Poco
a poco, il Venerdì Santo in cui ebbe
luogo
la
crocifissione
viene
“pascalizzato”. All’inizio, la Pasqua
cristiana fece memoria dell’ultima cena;
in seguito, della Passione e della
Risurrezione. I tre momenti vengono
condensati.
I sapienti distinguono due tradizioni
nella Chiesa primitiva, una “asiatica” e
la seconda “alessandrina”, a seconda del
nome delle provincie di riferimento. La
tradizione “asiatica”, rappresentata da
un sermone recentemente scoperto di
Melitone di Sardi, sottolinea la Passione
del Salvatore: la festa fa memoria
soprattutto delle sofferenze in vista
della fine del mondo e del Giudizio universale. La visione
“naturalistica” o “realistica” asiatica viene controbilanciata da
quella alessandrina, che interpreta la Pasqua in riferimento
all’idea del “passaggio”: passaggio dell’uomo vecchio verso
quello nuovo, della vita presente verso le cose future, ecc.
Questa tendenza, spiritualizzante, la si può cogliere nei
testi di Clemente d’Alessandria (sec. II) e Origene (sec III). La
tradizione latina, fortemente influenzata all’inizio dalle
comunità giudeo-cristiane (e implicitamente dalla concezione
pasquale “asiatica”), si “alessandrinizza” progressivamente,
sopratutto dall’inizio del sec. IV, tramite la forte personalità
del vescovo di Milano, Ambrogio, maestro di Agostino.

Iudaizanţi şi antiiudaizanţi
Primele controverse legate de data sărbătoririi
Paştilor apar în a doua jumătate a secolului al II-lea.
Comunităţile creştine, numeroase, mici şi dispersate pe
toată suprafaţa Imperiului Roman, nu beneficiază de o
coordonare legitimă, drept pentru care „mecanismul”
anului liturgic funcţionează, o vreme, după vechiul
adagiu: „câte bordeie atâtea obicee”.
Bisericile asiatice, nedesprinse total de matricea
iudaică, sărbătoresc Paştile odată cu evreii, pe 14 Nisan,
data la care Isus a fost răstignit „ca un miel”, indiferent
în ce zi din săptămână pica această dată.
De la numele zilei în latineşte („paisprezece”),
credincioşii respectivi au fost numiţi, de către adversarii
lor, „quartodecimani”. Practica respectivă avea două
consecinţe discutabile, pe care alte biserici nu le puteau
accepta: ea relativiza sacralitatea duminicii; conform
hotărârii mai multor sinoade locale, Paştile trebuiau 5

Giudaizzanti e antigiudaizzanti
Le prime controversie legate alla data della Pasqua
compaiono nella seconda metà del sec. II. Le comunità
cristiane, numerose, piccole e cosparse su tutta la superficie
dell’Impero Romano, non godono di un coordinamento
legittimo, motivo per il quale il “meccanismo” dell’anno
liturgico funziona, per un tempo, secondo il vecchio
proverbio: “paese che vai, (amalgama di) usanze che trovi”.
Le chiese asiatiche, totalmente staccate dalla matrice
giudaica, festeggiavano la Pasqua assieme ai giudei il 14 di
Nisan, data nella quale Gesù era stato crocifisso come un
agnello, in qualunque giorno della settimana cadesse questa
data.
Dal nome latino del giorno (“quattordici”), i rispettivi
fedeli furono denominati, da parte dei loro avversari,
„quartodecimani”. La rispettiva pratica aveva due
conseguenze discutibili, che le altre chiese non potevano
accettare: essa relativizzava la sacralità della domenica; in base

alla decisione di vari sinodi locali, la Pasqua bisognava
festeggiarla obbligatoriamente in un giorno di domenica
(“giorno del Signore); e poiché –presso i quartodecimani–
poteva capitare in un qualunque giorno alla settimana, la
quaresima veniva interrotta automaticamente, prima della fine
della settimana santa. I quartodecimani, accusati di una
rigiudaizzazione del cristianesimo, sono stati combattuti
specialmente da parte della Chiesa romana. Poi finalmente,
essi hanno accettato la collocazione della festa in un giorno di
domenica.

sărbătorite obligatoriu într-o zi de duminică („ziua
Domnului”); dat fiind că sărbătoarea, la quartodecimani,
putea avea loc în orice zi din săptămână, postul se
întrerupea automat, înainte de încheierea săptămânii
sfinte. Quartodecimanii, acuzaţi de reiudaizare a
creştinismului, au fost combătuţi mai cu seamă de Biserica
romană. Finalmente, ei au acceptat mutarea sărbătorii în
ziua de duminică.
Sinodul de la Niceea: dată universală a Paştilor
Abia Sinodul de la Niceea (325) fixează modalitatea de
calculare a Paştilor, impunând data stabilită întregii
Biserici. Paştile creştin va fi sărbătorit, spun Actele
Sinodului, în prima duminică după prima lună plină
urmând echinoxului de primăvară. Dacă Paştele evreiesc
ar urma să pice în acea duminică, atunci Paştile creştinilor
va trece în duminica imediat următoare.
Două lucruri se cuvin spuse în legătură cu decizia
sinodală: nu are o acoperire în cuvintele Fondatorului, ale
lui Isus Hristos. Isus legitimează conţinutul
Paştilor, consacrând Cina cea de taină, nu însă
data sărbătorii, pe care o stabileşte, iată, un
Sinod ecumenic, după trei sute de ani de la
Răstignire.
Al doilea lucru, mai sensibil: data
respectivă este fixată de Părinţi pe criterii
polemice, vădit antiudaice. Ea nu trebuie să
pice în aceeaşi zi cu Paştele evreilor (14
Nisan), ci într-o „duminică” (adică în „ziua
Domnului”, nu într-un „sabat”). Iar dacă
prima duminică de după luna nouă este
„ocupată” de Paştile evreilor (calculat,
amintesc, după calendarul lunar, nu solar),
atunci Paştile creştinilor trebuie deplasat.
Orice „contaminare” sau „recontaminare” cu practicile
evreieşti trebuie, aşadar, evitate.
Fără a face o judecată de valoare asupra acestor
aspecte, mă întreb în ce măsură au ele o legitimitate
intrinsecă. De ce, obiectiv vorbind, acum, măcar acum, în
secolul XXI, Paştile creştinilor n-ar putea fi celebrat odată
cu Paştele evreilor?
Dilema românilor ortodocşi:
Moscova sau/şi Occident?
Tipicul „niceean” nu s-a schimbat, el funcţionează şi
astăzi. De unde vine însă decalajul dintre Paştile catolic şi
Paştile ortodox? Fireşte, schisma de la 1054 a jucat şi aici.
Dar numai o vreme. În 1582, lumea catolică adoptă
calendarul gregorian (13 zile sunt adăugate la calendarul
iulian). Lumea ortodoxă rămâne „pe stilul vechi”. Sinodul
Bisericii Ortodoxe Române va accepta reformarea
calendarului abia în 1924, după modelul occidental, spre
onoarea ei şi înfruntând riscul de a provoca răzmeriţe în
rândul clerului de jos şi al credincioşilor (Damian Stănoiu
a descris, cu pitoresc inimitabil, consecinţele reformei într
-un sat din Muntenia, în nuvela Necazurile părintelui
Ghedeon).
Aşadar, din 1924 până în 1927, catolicii şi ortodocşii
români au sărbătorit Paştile la aceleaşi date. Doar că, în
1927, surorile ortodoxe din Balcani ne-au readus la
ordine, forţându-ne să acceptăm ca măcar Paştile să fie
sărbătorite laolaltă cu ei, după „stilul vechi”,
„neevropinesc”. Hotărârea s-a întărit definitiv sub regim şi

Il concilio di Nicea: la data universale della Pasqua
Solamente il concilio di Nicea (325) fissò la modalità di
calcolo della Pasqua, imponendo la data stabilita all’intera
Chiesa. La Pasqua cristiana sarebbe stata celebrata, dicono gli
Atti del Concilio, la prima domenica dopo la prima luna piena
che segue l’equinozio di primavera. Nel caso in cui la Pasqua
ebraica cada in quella domenica, allora la Pasqua cristiana
venga celebrata la domenica immediatamente seguente.
Due cose occorre precisare per quanto riguarda la
decisione conciliare: essa non ha copertura nelle
parole del Fondatore, Gesù Cristo. Gesù rese
legittimo il contenuto della Pasqua, consacrando
l’Ultima Cena, però non la data della festa, che
ecco, venne stabilita da un concilio ecumenico, a
trecento anni dalla crocifissione.
Il secondo aspetto, più sensibile: la rispettiva data
venne fissata dai Padri in base a criteri polemici,
palesemente antigiudaici. Essa non doveva essere
celebrata nello stesso giorno della Pasqua ebraica
(14 di Nisan), ma in una “domenica” (ossia nel
“giorno del Signore”, non in un “shabat”). E se
la prima domenica seguente la luna piena
dovesse essere “impegnata” dalla Pasqua ebraica
(calcolata, tengo a ricordarlo), in base al
calendario lunare, e non a quello solare), allora la
Pasqua dei cristiani deve essere spostata. Occorre quindi
evitare qualunque “contaminazione” o “ricontaminazione”
con le pratiche giudaiche.
Senza emettere giudizi di valore su certi aspetti, mi
chiedo in quale misura, i provvedimenti conciliari abbiano in
sé una leggittimità intrinseca. Perché –oggettivamente
parlando– ora, almeno ora, nel XXI secolo, la Pasqua dei
cristiani non potrebbe essere celebrata assieme alla Pasqua
degli ebrei?
Il dilemma dei romeni ortodossi:
Mosca o/anche l’Occidente?
Il tipicon “niceno” non è cambiato, esso funziona anche
oggi. D’onde proviene lo scarto tra la Pasqua cattolica e la
Pasqua ortodossa? Certamente, lo scisma del 1054 fu d’aiuto
anche qui. Solamente per un periodo. Nel 1582, il mondo
cattolico addottò il calendario gregoriano (che aggiungeva 13
giorni al calendario giuliano). Il mondo ortodosso rimase,
però, con il “vecchio stile”. A suo vanto, il Sinodo della
Chiesa Ortodossa Romena accettò la riforma del calendario
solamente nel 1924, seguendo il modello occidentale,
affrontando il rischio di provocare scandali nel seno del basso
clero e dei fedeli (Damian Stănoiu ha descritto, con un
fascino inimitabile, le conseguenze della riforma in un paesino
della regione Muntenia, nella novella Gli affanni di padre
Ghedeon).
Quindi, dal 1924 fino al 1927, i cattolici e gli ortodossi
romeni hanno celebrato la Pasqua nelle stesse date. Solo che,
nel 1927, le (Chiese) sorelle ortodosse dei Balcani ci hanno
riportati all’ordine, forzandoci ad accettare che, almeno la
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Pasqua, venisse celebrata assieme ad esse, in base al “vecchio
stile”. La decisione fu definitivamente rafforzata sotto il regime
della pressione sovietica, nel 1948, presso il Consiglio
interortodosso di Mosca. Da allora, la Chiesa Ortodossa
Romena celebra il Natale guardando verso l’Europa, e la
Pasqua guardando a Mosca, in devota duplicità.
L’anno liturgico viene stabilito in base alla data della
Pasqua. Di conseguenza, l’anno liturgico dei romeni ortodossi
si svolge e scorre, tranquillo come un fiume, “nel dolce stile
vecchio”, gomito a gomito con i fratelli ortodossi dell’oltre
Prut.
In prossimità del Natale però, gli slanci ecumenici della
Chiesa Ortodossa Romena ci volgono, come in un’acrobazia
magica, verso l’Occidente cattolico. I miei amici francesi non
capiscono più nulla e mi guardano ora divertiti, ora contrariati,
ora intrigati. Per la Pasqua, hanno capito, siamo in sfasamento,
perché Bucarest non vuole rattristare Mosca; al Natale si
dimenticano di farmi gli auguri in quanto vengono a sapere
dalla TV che il mondo ortodosso celebra la Natività
del Signore il 7 di gennaio, secondo il “vecchio stile”.
Dopo tutto, a causa dei giochi di mano dal calendario,
le due grandi feste del cristianesimo diventano per me
mela della discordia e sorgente di avvelenamento.
Ho ricordato poc’anzi la modalità di calcolo della data
della Pasqua. In base alle stime fatte a Nicea, la
rispettiva data poteva cadere entro i seguenti limiti: 22
marzo, il primo giorno successivo all’equinozio, e il 25
aprile, la più alta domenica possibile. Com’è possibile
allora che, nel 1945 e 1956, i romeni ortodossi abbiano
avuto la Pasqua il 6 maggio, nel 1983 l’8 maggio, e nel
2005 il 1 maggio? Perché in seguito alle diplomazie
ortodosse, noi –romeni– aggiungiamo 13 giorni allo
“stile vecchio”, per cadere a patti anche con lo stile
nuovo (ossia per non tradire il calendario gregoriano):
in questo modo, la data più bassa per la festa pasquale
diventa il 4 aprile, mentre la più tardiva l’8 maggio.
E allora, povero fedele ortodosso romeno, sgrovigliati
se ci riesci, in questo impiccio di date e di commedie!
Dobbiamo ammettere, con oggettività e rigore, che la colpa la
portiamo noi, gli ortodossi romeni, che non decidiamo una
volta per tutte in quale direzione vogliamo andare. E nemmeno
si parla di direzione, ma di un minimo di coerenza sociale,
morale. L’ ”epoca giuliana” è finita da un bel pezzo; volens
nolens, viviamo tutti nel pieno dell’ ”epoca gregoriana” … da
quattrocento anni. Noi diciamo sempre di “sì” con mezza
bocca, per dire “no” nell’attimo seguente, con l’altra metà. Lo
ripeto, questa duplicità, non può essere che svantaggiosa: ci
consuma il tempo, ci logora i nervi, ci destabilizza
interiormente.
Il Sinodo della Chiesa Ortodossa Romena ha celebrato di
recente l’autocefalia (1885). A che cosa serve questa
indipendenza giuridica e amministrativa, se essa non può essere
messa a servizio dei fedeli ortodossi romeni? La Chiesa
Ortodossa Romena dovrebbe diventare la punta di lancia della
comunità ortodossa internazionale per l’unificazione
intraeuropea. Questa è la sua grande missione. E allora, cari
Padri, che cosa aspettate: “passate” con ambedue i piedi
sull’altra sponda. E tirate dietro di voi anche “il mondo
giuliano”, pietrificato nel risentimento da parecchie centinaia di
anni. Fate della Pasqua una festa universalmente cristiana,
com’era all’inizio.
Testo pubblicato nel giornale România liberă,
15 aprilie 2005
http://oglindanet.ro/unificarea-datei-pastilor-o-chestiune-denormalitate-si-bun-simt/

presiune sovietică, în 1948, la Consfătuirea interortodoxă
de la Moscova din 1948. De atunci Biserica Ortodoxă
Română sărbătoreşte Crăciunul privind spre Europa, iar
Paştile privind spre Moscova, într-un fel de duplicitate plină
de evlavie.
Anul liturgic se stabileşte în funcţie de data Paştilor. Prin
urmare, anul liturgic al românilor ortodocşi demarează şi se
scurge, „ca Donul liniştit”, în „dulcele stil vechi”, cot la cot
cu fraţii pravoslavnici de peste Prut.
În preajma Crăciunului însă elanurile ecumeniste ale
Bisericii Ortodoxe Române ne întorc, printr-o acrobaţie
magică, spre Occidentul catolic. Prietenii mei francezi nu
mai pricep nimic şi mă privesc când amuzaţi, când
debusolaţi, când intrigaţi. La Paşti, au priceput, suntem în
decalaj, pentru că Bucureştiul nu vrea să supere Moscova;
de Crăciun uită să mă felicite, întrucât află de la TV că
lumea ortodoxă serbează Naşterea Domnului pe 7 ianuarie,
„după stilul vechi”. Una peste alta, din pricina
scamatoriilor de calendar, cele două mari sărbători
ale creştinismului devin pentru mine măr al
discordiei şi sursă de înveninare.
Am amintit adineauri, pe scurt, modalitatea
calculării datei Paştilor. Conform estimărilor făcute
la Niceea, data respectivă putea evolua între
următoarele limite: 22 martie, prima zi de după
echinox, şi 25 aprilie, cea mai îndepărtată duminică
posibilă. Cum se face atunci că, în 1945 şi 1956,
românii ortodocşi au avut Paştile pe 6 mai, în 1983,
pe 8 mai, iar în 2005, pe 1 mai? Pentru că, în urma
diplomaţiilor pravoslavnice, noi, românii, adăugăm
13 zile la „stilul vechi”, ca să ne punem bine şi cu
stilul nou (adică a nu încălca nici calendarul
gregorian): astfel, data cea mai timpurie pentru
sărbătoarea pascală devine 4 aprilie, iar cea mai
târzie, 8 mai.
Mai descurcă-te, biet credincios ortodox român,
dacă poţi, în acest lăstăriş de date şi comédii! Cu
obiectivitate şi rigoare, trebuie să admitem că vina o purtăm
noi, ortodocşii români, care nu ne hotărâm o dată pentru
totdeauna în ce direcţie vrem să mergem. Şi nici măcar nu
este vorba de direcţie, ci de o minimă coerenţă socială,
morală. „Epoca iuliană” s-a sfârşit de mult; trăim, vrem nu
vrem, cu toţii, în plină „epocă gregoriană”… de peste patru
sute de ani. Noi spunem mereu „da” cu o jumătate de gură
pentru a spune „nu” în clipa următoare, cu cealaltă
jumătate. Duplicitatea aceasta, repet, nu poate fi decât
păguboasă: ne mănâncă timpul, ne uzează nervii, ne
destabilizează interior.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorit recent
autocefalia (1885). La ce serveşte această independenţă
juridică şi administrativă, dacă ea nu este pusă în slujba
credincioşilor ortodocşi români? Biserica Ortodoxă
Română trebuie să devină vârful de lance al comunităţii
ortodoxe internaţionale spre unificare intraeuropeană.
Aceasta este marea ei menire. Atunci, iubiţi Părinţi, ce mai
aşteptaţi: „treceţi” cu ambele picioare pe malul cestălalt. Şi
trageţi după voi şi „lumea iuliană”, încremenită în
resentiment de atâtea sute de ani. Faceţi din Paşti o
sărbătoare universal-creştină, precum era la început.
Text apărut în România liberă, 15 aprilie 2005
http://oglindanet.ro/unificarea-datei-pastilor-o-chestiune-denormalitate-si-bun-simt/
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IOAN MICLEA (25 aprilie 1902 - 2

octombrie 1982) a fost un preot greco-catolic, filozof şi
mare erudit. A scris mai mult de 10.000 de pagini în
manuscris, unele dintre care au fost distruse de teama
controalelor Securităţii sau au fost confiscate de către
aceasta. Până la începutul persecuţiei din 1948, a
reuşit să publice 10 cărţi cu tematică teologică, filosofică
şi pedagogică. În timpul persecuţiei a prestat munci
foarte umile, pentru s-şi putea întreţine familia. A fost un gânditor şi
filozof profund, în aceşti ultimi ani existând studenţi care au obţinut
doctoratul prin lucrări care au abordat scrierile sale.
Începem să publicăm, din acest număr, câteva pagini scrise de către
pr. Ioan Miclea, reprezentând amintiri ale sale din viaţa pastorală.
Preotul erudit ne povesteşte, plin de haz şi de talent, evenimente din
timpul primei parohii în care a fost numit, imediat după hirotonirea întru
preot.

IOAN MICLEA (25 aprile 1902-2 ottobre 1982) fu sacerdote

greco-cattolico, filosofo e grande erudita. Scrisse più di 10.000 pagine in
manoscritto, dalle quali alcune le ha distrutte lui stesso, per la paura
degli organi comunisti di repressione o sono state confiscate da queste.
Fino all’inizio della persecuzione del 1948, p.Miclea è riuscito a
pubblicare 10 libri di tematica teologica, filosofica e pedagogica.
Durante la persecuzione ha prestato lavori molto umili, per poter
mantenere la propria famiglia. Fu un pensatore e filosofo profondo, e in
questi ultimi hanni ci sono stati studenti che hanno ottenuto il titolo
dottorale attraverso dissertazioni che approcciavano i suoi scritti.
Iniziamo a pubblicare, da questo numero, alcune pagine scritte
dal p. Ioan Miclea, che descrivono alcuni suoi ricordi di vita pastorale.
L’erudita sacerdote racconta, pieno di umorismo e di talento, avvenimenti
dalla sua prima parrocchia in cui fu inviato, subito dopo l’ordinazione
sacerdotale.

ÎN JUGUL DOMNULUI.
Amintiri şi momente din viaţa pastorală

Din vol. Caietele Ioan Miclea, îngrijite de I. Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj 2005, pp. 11-17

De mult mă frământă gândul să povestesc nu ştiu
cui, poate numai mie însumi, episoade din începuturile
vieţii mele preoţeşti. Nu ştiu pentru ce n-am făcut-o până
acum. Poate că din cauza preaputernicei atracţii pe care a
exercitat-o asupra mea filozofia, care din clipa în care a
pus stăpânire peste mine, nu mi-a dat răgaz să-mi dapăn
aceste amintiri. Acum, privite prin prisma trecutului
îndepărtat, îmbrăcate în aureola lucrurilor trăite în
efervescenţa tinereţii şi a entuziasmului, mi se par mai
frumoase şi mai interesante decât cum poate au fost.
S-ar putea ca aceste amintiri să fie interesante nu
numai pentru preoţi, ci chiar pentru cititorul de rând.
De unde să încep? S-o iau chiar de la început?
Adică din momentul în care am primit darul preoţiei? Fie!
Aşadară, iată-mă chemat la Mitropolia din Blaj
pentru sfinţire. Asta s-a întâmplat în ziua de 26
noiembrie, 1929, într-o duminică.
Blajul era în mare sărbătoare, fiindcă în această zi
era adunată la Blaj toată lumea aleasă a Bisericii noastre,
pentru ca să pună bazele Asociaţiei Generale a Românilor
Uniţi (A.G.R.U.).
Erau adică de faţă reprezentanţii ştiinţei, literilor,
artei, ai Ordinelor călugăreşti, şi lumea mare a foştilor
elevi ai şcolilor din Blaj, în frunte cu întregul episcopat al
Bisericii Române Unite.
Scopul acestei Asociaţii era Acţiunea Catolică pe
terenul vieţii individuale, familiale, şi mai cu seamă
sociale. Mai precis: intensificarea vieţii religioase şi
colaborarea strânsă dintre laici şi cler, apostolatul
mirenilor în rândurile şi pe terenul vieţii sociale.
Deoparte. De altă parte, fiindcă de câtăva vreme se
pornise o mişcare de ponegrire, de contestaţii privitoare
la rolul pe care Biserica Unită l-a avut în sânul neamului,
în decursul vremii, Asociaţia avea menirea să lămurească
opinia publică privitor la marele rol pe care l-a avut
această Biserică în Istoria culturală şi politică a
Românilor, arătând, pe baza mărturiilor istoricilor
ortodocşi, binefacerile pe care le-a adus Unirea de la
1700.

Cu acest prilej şi în această zi, a fost fixată
hirotonisirea de preot şi încă a lor doi candidaţi, pe care
nu-i prea cunoşteam.
La stăruinţa Surorilor din Congregaţia Maicii
Domnului, care nu văzuseră încă o astfel de solemnitate,
sfânta Liturghie a fost celebrată în holul Institutului
Recunoştinţei, amenajat spre acest scop.
Liturghia a fost pontificată din partea seniorului
episcop de către Dr.Valeriu-Traian Frenţiu, de
binecuvântată memorie şi nu de către Mitropolitul
Blajului Dr.Vasile Suciu, căruia i se amputase un picior,
din cauza diabetului.
Corul a fost susţinut de către surorile din
Congregaţie, ale căror voci aminteau simfoniile cetelor
îngereşti, ale heruvimilor şi ale serafimilor.
Eram cotropit de emoţii; cred că n-aş fi fost în
stare să-mi deschid gura dacă ar fi trebuit. Ce am simţit
atunci când prin punerea mâinilor, Episcopul a invocat
peste mine darurile Spiritului Sfânt, ca să pot vesti
cuvântul lui Dumnezeu; să pot săvârşi sfintele Taine; să
dezleg de păcate pe cei legaţi; să prefac, cu puterea lui
Isus Hristos, pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său.
Când am primit în mâinile mele sfântul Trup al
Domnului, m-am cutremurat, m-a copleşit uluitoarea
cinste şi răspundere, că odată va trebui să dau seamă de
chipul în care-mi voi împlini chemarea.
De atunci au trecut mulţi ani; am trecut şi eu prin
momente zguduitoare; însă cred că acesta a fost cel mai
însemnat, cel mai de neuitat din întreaga mea viaţă.
Dar solemnitatea a avut şi un moment, un incident
ilariant, care a descreţit frunţile încordate şi reuşit să
înflorească un zâmbet discret chiar şi pe feţele episcopilor
şi ale întregei asistenţe. L-am reţinut fiindcă acela care l-a
provocat am fost eu însumi, neatenţia mea.
Conform tipicului, aşa numita Rugăciune a
Amvonului, trebuia să fie citită de către primul dintre noii
hirotonisiţi, care eram eu. Am ieşit pe uşa împărătească
citind, cum puteam mai bine. Însă când am ajuns la
cuvintele: „mântuieşte poporul tău şi binecuvântează
8 moştenirea ta", am dat binecuvântarea cu semnul crucii,

ce nu-l au trebuie să-şi bată capul cu căutarea lui.
ceea ce nu mi se cuvenea, când erau de faţă atâţia
-Lasă că vei vedea d-ta unde vei ajunge cu dreptul
episcopi. Mai curios este faptul că eu nu mi-am dat seama
pe care-l ai, fără să-l mai cauţi. S-ar putea ca cei ce n-au
de gafă, decât atunci când am observat că lumea a început
dreptul, să-l găsească, iar d-ta să-l pierzi sau, în cel mai
să zâmbească cu înţeles, spre mine.
bun caz, să rămâi cu dreptul celor ce n-au nici un drept.
Comentariile au început la dejunul pe care ni l-au
Părintele Micu ştia ce spune; nu vorbea în vânt. Lucrurile
servit Surorile.
s-au întâmplat întocmai.
-Te cam grăbeşti, părinte Miclea, abia ai fost sfinţit
A doua zi după sfinţire, conform obiceiului, ne-am
şi deja ai trecut peste toţi episcopii, dându-le şi lor
dus să mulţumim Mitropolitului pentru darul primit şi
binecuvântarea. Azi, mâine, ne trezim cu d-ta Mitropolit.
pentru părinteasca grijă faţă de noi. Din întâmplare mie
Cam unde vrei să te opreşti?
mi-a revenit cinstea să iau cuvântul.
-Lăsaţi-l, săracul, că nu şi-a dat seama de ce face,
Mitropolitul ne-a spus că are încredere şi nădejde
atât era de emoţionat.
că nu va fi înşelat în noi, fiindcă Biserica lui Isus Hristos
Alţii mai împăciuitori, gândindu-se la viitor, erau de
de câte ori trimite lucrători în via sa, le dă şi graţiile
altă părere, spunând:
necesare spre a-şi împlini misiunea.
-Cine ştie? Până la urmă, s-ar putea să ajungă mai
-Dar tu, Miclea, ştii unde ai fost numit? mi se
departe decât ne putem noi închipui, doar la Teologie, se
adresează mitropolitul, „Vasile Vodă", cum l-a
spune că a fost cel dintâi...
numit Nicolae Iorga.
-Felicitări, tinere, dacă mergi tot aşa, o să
-Nu ştiu, Preasfinţite; dar nici nu mă
ajungi departe!
interesează. Voi merge acolo unde voi fi trimis.
Eu ce-i drept n-am prea gustat ironiile
-Frumos răspuns. Dar ai auzit de Vaidei?
comesenilor; am înţeles că nu prea aveau
-N-am auzit, preasfinţite; acum aud întâia
despre ce să discute.
oară.
Episcopii s-au amuzat şi ei, urându-mi
-E un sat frumos, mare, bogat, aşezat undeva
succes în pastoraţie.
pe „vatra Mureşului".
Unul dintre ei m-a întrebat că unde a
N-am înţeles niciodată, dacă mitropolitul a
fost numit?
fost informat greşit, sau a făcut şi el o ironie. Cred
-Nu ştiu, încă, Preasfinţite, i-am răspuns.
Mitropolitul
totuşi că părintele Micu a făcut această glumă.
-Fără îndoială că a primit cea mai bună
VASILE
SUCIU
-Îl voi găsi eu dacă este pe Murăş, i-am
parohie, doar a fost primul la carte, i-a răspuns
“Vasile
Vodă”
răspuns.
un oarecare.
Şi cu aceasta, după ce am primit
Abia atunci mi-am adus aminte că întrbinecuvântarea,
am plecat spre destinul nostru preoţesc,
adevăr, nu ştiam unde voi fi trimis, în vreme ce ceilalţi
ducând în inimile noastre însufleţirea tinereţii, zelul sacru
colegi, fiecare ştia unde va merge.
al preoţiei, şi hotărârea de a ne face datoria cu orice preţ
În timpul celor trei zile de pregătire pentru sfinţire,
şi în orice împrejurări.
masa o luam la mitropolie împreună cu funcţionarii de la
Întors acasă, a început să mă frământe gândul
cancelarie, în fruntea cărora era părintele Micu, un om
privitor la locul pastoraţiei mele viitoare: pe unde va fi?
venerabil, cu barba sură, sever, ironic şi aş putea spune
cum va fi? este oare departe sau aproape? Cum se poate
chiar sceptic. El fiindcă cunoştea prea bine lumea nu prea
ajunge acolo?
avea mare încredere în oameni; experienţa unei vieţi
Ceea ce am aflat a fost pe cât de amuzant, pe atât
întregi, în administraţia bisericească îl făcuse prudent în
de trist. Viitoarea mea parohie îşi merita pe deplin
judecată şi sever în atitudine. Ceea ce nu putea suferi era
numele, dacă se despărţea în silabe: Vaidei!=VAI-DE-EI,
prefăcătoria, pe care o descoperea şi în cuvintele cele mai
adică vai de aceia care se abat pe acolo, cu gândul de-a
iscusite.
rămâne. Ce era Vaideiul? Cel mai părăsit, cel mai sărac,
La una din mese el făcu următoarea constatare
cel mai mic, cel mai uitat dintre toate satele din
semnificativă:
arhidieceză. Departe de drumul de ţară, de gară, chiar de
-Cât de pe dos este întoarsă lumea asta: cei ce n-au
un sat mai răsărit. Câteva familii de români şi mai multe
nici un drept să ceară sau să aleagă, te pisează fără
de ţigani, cu excepţia câtorva oameni mai cu stare, ceilalţi
încetare, că le trebuie parohia cutare şi cutare; că aia e
erau lipiţi pământului. Cum să-l situez în spaţiu? Având ca
prea săracă, că e departe de tren; că are eclejie mică
punct de reper gara Sânpaul, dacă treci Murăşul peste un
ş.a.m.d., în timp ce acela care ar avea acest drept, nu se
pod plutitor, în stânga se vede satul Oarba de Mureş, cu
interesează deloc unde va fi numit. (Aluzia era limpede.
coastele sale abrupte; în faţă, după ce treci câteva dealuri
Se refera la colegii mei, care făcuseră cursurile sumare de
părăjinite, intri în Dileul Vechiu sau cum i se spune
teologie, numindu-se „moralişti”, fără bacalaureat. Aceştia
Dileuţ. De aici, treci câteva vai şi dealuri, fără drum, în
fuseseră primiţi anume pentru anumite parohii, unde nu
sfârşit ajungi, fără să-ţi dai seama, în satul căutat. N-are
mergeau cei cu studii academice.) Din întâmplare eu eram
decât o singură uliţă, care dacă o traversezi, spre Petea, se
singurul care aş fi avut dreptul să mă interesez de o
bifurcă în ţigănie. Bisericuţa este aşezată pe un deluşor ca
parohie mai fruntaşă; or, eu eram hotărât să merg acolo
o ciupercă aşezată pe patru picioare, cu căciula ţuguiată.
unde voi fi trimis. Mi-am permis să-i răspund părintelui
Toate aceste le-am aflat însă mult mai târziu.
Micu:
(urmează în numărul viitor)
-Cei ce au dreptul, de ce să-l mai caute; numai cei
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VIZITA MONS. SIARGHIEJ GAJEK
Duminică, 8 februarie 2015, comunitatea românească
greco-catolică din Padova a avut bucuria şi privilegiul de a-l
primi în mijlocul ei pe cuviosul părinte profesor
arhimandrit Siarghiej (Sergiu) Gajek M.I.C., vizitator
apostolic al Bisericii Greco-Catolice din Bielorusia.
(…)
Monseniorul Gajek, ce face parte din Ordinul
Părinţilor Marianişti, este şi profesor universitar
emerit. Biserica Greco-Catolică este prezentă în
Bielorusia prin câteva comunităţi, a căror prezenţă
reprezintă o bogăţie chiar şi pentru ceilalţi creştini.
(…) Pr. Gajek a rostit cuvinte de preţuire la
adresa Bisericii Greco-Catolice române, pe care
dânsul a vizitat-o în trecut şi o mai vizitează încă, în
virtutea invitaţiilor pe care le primeşte din partea
Episcopilor români.
La sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii, Mons.
Sergiu a dorit să-i salute pe cei prezenţi unul câte unul,
exprimând cuvinte de urare, de încurajare şi de simpatie cu
tactul şi cu fineţea care îl caracterizează. Cei mai “vârstnici”
din comunitate îşi mai aduc aminte o altă vizită pe care
Monseniorul Gajek a făcut-o la Padova, în vremea în care
paroh era pr. Florian Guţiu. (…)
Ipod. Prof. Giuseppe Munarini

PELERINAJUL LA CHIAMPO

LA VISITA DI MONS. SIARGHIEJ GAJEK
Domenica, 8 febbraio 2015, la comunità greco-cattolica
romena di Padova ha avuto la gioia e l’onore di ricevere nel
suo seno il reverendissimo professore Archimandrita
Siarghiej (Sergio) Gajek M.I.C., visitatore
apostolico della Chiesa Greco-Cattolica
Bielorussa. (…)
Monsignor Gajek, che appartiene all’ordine
dei Padri Maristi, è anche professore
universitario emerito. La Chiesa GrecoCattolica è presente in Bielorussia con
alcune comunità, la cui presenza è un
arricchimento anche per gli altri cristiani.
(…) P. Gajek ha espresso parole di
apprezzamento per la Chiesa GrecoCattolica romena, che ha visitato e visita,
grazie agli inviti dei nostri Vescovi di
Romania.
Al termine della Santa Liturgia, monsignor Sergio ha
voluto salutare i presenti uno per uno, esprimendo parole di
saluto, di incoraggiamento e simpatia con quel garbo e quel
tatto che gli sono peculiari. I più “vecchi” della comunità
ricordano l’altra visita compiuta da Monsignor Gajek,
quando era parroco padre Florin Guţiu. (…)
Ipod. Prof. Giuseppe Munarini

PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO

Pe 15 februarie 2015, precum
în fiecare an în duminica ce urmează
datei de 11 februarie - aniversarea
apariţiilor Sfintei Fecioare Maria la
Lourdes-, un grup alcătuit din
membrii comunităţii din Padova a
participat la un pelerinaj la
mănăstirea franciscană de la
Chiampo.
Această mănăstire adăposteşte
una dintre cele mai fidele şi reuşite
copii ale grotei de la Lourdes, în care
Fecioara Neprihănită s-a arătat acum
157 de ani Bernadettei Soubirous, în
Sudul Franţei. Este al cincilea an
consecutiv de când membri ai comunităţii se deplasează la
Chiampo. (...)
Pr. Cristian Sabău

Il 15 febbraio 2015, come avviene
ogni anno nella domenica che segue la
data di 11 febbraio – l’anniversario delle
apparizioni della Vergine Maria a
Lourdes -, un gruppo formato da alcuni
membri della comunità di Padova ha
partecipato ad un pellegrinaggio presso il
convento francescano di Chiampo.
Questo convento è rinomato
perché ospita una delle più fedeli e
riuscite copie della grotta di Lourdes,
nella quale la Vergine Immacolata si è
mostrata 157 anni fa a Bernadette
Soubirous, nel Sud della Francia. È il
quinto anno che i membri della comunità
si recano a Chiampo. (...)
P. Cristian Sabău

CATEHEZĂ, RUGĂCIUNI ŞI
ÎNTRUNIRI ÎN POSTUL MARE

CATECHESI, PREGHIERE E RIUNIONI
NELLA GRANDE QUARESIMA

Duminică 8 martie, după Sfânta Liturghie, ipod.
Domenica 8 Marzo, al termine della Santa e Divina
Giuseppe Munarini a prezentat o cateheză despre post,
Liturgia, l’ipod. Giuseppe Munarini, ha presentato una
prezentând unde găsim referinţe despre acesta atât în
Catechesi sul digiuno, sottolineando i passi in cui se ne parla
Vechiul cât şi în Noul Testament. (…) După Sfânta
sia nell’Antico sia nel Nuovo Testamento. (…) Al termine
Liturghie a avut loc rugăciunea Parastasului. Nu am uitat
della Divina Liturgia è stato celebrato un Servizio di
să dăruim câte o floare tuturor credincioaselor prezente, cu
Requiem. Non abbiamo dimenticato di donare un fiore a
ocazia zilei de 8 martie.
tutte le donne presenti, in occasione dell’8 Marzo.
Duminică 15 martie, tema catehezei a abordat
Domenica 15 Marzo, è stata presentata -da padre
rugăciunea şi a fost prezentată de părintele Aetius Pop, în 10 Aetius Pop– una catechesi sulla preghiera, nella Cappella del

Capela Corpus Domini, de la orele 16,30. În această
duminică, după Sfânta Liturghie de la orele 10,00, s-a
întrunit consiliul pastoral al comunităţii, în sala de lângă
sacristia Bisericii. Au fost invitaţi consilierii pastorali,
preoţii şi cei doi subdiaconi.
În duminica din 29 martie, pr. Cristian Sabău a ţinut
în Biserică, după Sfânta Liturghie, o cateheză despre
momentele şi etapele fundamentale ale vieţii lui Isus.
Întrucât prezentarea a abordat perioada de la Bunavestire
la Schimbarea la Faţă, în duminica următoare, cea a
Floriilor, 5 aprilie, ipod Marius Păcală a continuat cu o
altă cateheză despre partea rămasă a vieţii lui Isus. A fost
foarte edificator, întrucât ne-a pregătit pentru momentele
sfinte ale Săptămânii Mari, pe care ne pregătim să o trăim.
Pr. Aetius Pop

Corpus Domini alle 16,30. Dopo la Santa Liturgia delle 10, si
è riunito il Consiglio Pastorale della nostra Comunità, presso
la saletta accanto alla sagrestia della Chiesa. Parteciparono i
Consiglieri pastorali, i sacerdoti e i due suddiaconi.
Domenica 29 Marzo, p. Cristian Sabău, presentò in
Chiesa, al termine della Divina Liturgia, una catechesi sui
momenti e le tappe fondamentali della vita di Gesù. In
quanto il discorso ha preso di mira il periodo tra
l’Annunciazione e la Trasfigurazione, nella domenica
seguente, quella delle Palme, 5 aprile, l’ipod. Marius Păcală
ha proseguito con una catechesi sulla parte rimanente della
vita di Gesù. È stato molto edificante, in quanto ci ha
preparati ai momenti sacri della Settimana Santa, che ci si
prepara a vivere.
P. Aetius Pop

PELERINAJUL LA BAZILICA SF.ANTON

IL PELLEGRINAGGIO A S. ANTONIO

Pe data de 22 martie, a avut loc ediţia 2015 (a 9a) a pelerinajului comunităţilor gr-catolice româneşti
din Italia la bazilica Sf.Anton din Padova. Mulţumiri
episopului PS Alexandru Mesian, protopopilor,
preoților, slujitorilor, precum şi tuturor persoanelor
care au participat şi au ajutat cu câte ceva. Sper să
rămânem cu gândul la semnificația rugăciunii și cu
inima la Sfântul Minunilor.
Pr. Aetius Pop

Il 22 marzo si è svolta l’edizione 2015 (la 9°)
del pellegrinaggio delle comunità gr-cattoliche
romene in Italia presso la basilica di S. Antonio.
Ringraziamo il vescovo SE Alexandru Mesian, i
decani, i sacerdoti, i diaconi, e tutte le persone che
hanno preso parte, dando una mano in un modo o
nell’altro. Spero che resteremo con il pensiero al
grande significato della preghiera e con il cuore
rivolti al Santo dei Miracoli.
P. Aetius Pop

ÎN CAPELA “CORPUS DOMINI”
IN Str. BEATO PELLEGRINO
Joi, 9 aprilie, orele 19,00: Slujba celor 12 Evanghelii
Vineri, 10 aprilie, orele 19,00: Prohodul Domnului
Sâmbătă, 11 aprilie, orele 21,00: Utrenia Învierii
Duminică, 12 aprilie, orele 10,00: Sf.Liturghie a Învierii

Sărbătoarea Sfintelor Paști ne aduce în fiecare an o
mare bucurie și o speranță vie pentru că Hristos a învis
moartea prin patima și moartea Sa. Această credință
în Hristos cel Înviat ne dă o alinare și o garanție
pentru sacrificiile aduse. Învierea lui Hristos este cea
mai mare sărbătoare a creștinor pentru că nu există o
mai mare mângâiere și o mai mare dulceață pentru
noi “pământenii”, înrădăcinați în această lume plină
de nedreptate și de suferință. Ne gândim cu durere în
suflet, dar cu speranța aprinsă, la creștinii uciși fară
milă în țările din Orientul Mijlociu și din Africa.
Omul îl ucide pe fratele său: câtă cruzime și instinct
nestăpânit! Durerea și angoasa este transformată doar prin
credință, Hristos este singurul care poartă crucea cu fiecare
dintre noi în profunzimea durerii, El este aproape de noi și
ne conduce la Înviere.
Vă dorim un Paște fericit, plin de bucurie și
semnificație! O rugăciune din partea comunității din
Padova se îndreaptă către Hristos cel Înviat, în mod special
pentru Preasfințitul nostru episcop Virgil, ca Dumnezeu săl ocrotească în mijlocul problemelor.
Preoții și subdiaconii comunității 11

NELLA CAPPELLA “CORPUS DOMINI”
IN Via BEATO PELLEGRINO
Giovedì 9 aprile, ore 19.00: La Celebrazione dei 12 Vangeli
Venerdì 10 aprile, ore 19,00 :"Requiem" del Signore
Sabato 11 aprile, ore 21.00: La Veglia di Pasqua
Domenica 12 aprile, ore 10.00, Div.Liturgia della risurrezione

La solennità della Pasqua ci porta ogni anno grande
gioia e speranza, poiché Cristo ha vinto la morte attraverso la
passione e la sua morte. Questa fede nel Cristo risorto
ci apporta consolazione ed è una garanzia per i sacrifici
fatti. La risurrezione di Cristo è la festa più grande dei
cristiani, perché non esiste una consolazione più
grande ed una maggiore dolcezza per noi, che viviamo
qui in terra, radicati in questo mondo pieno di
ingiustizia e di sofferenza. Pensiamo con dolore nel
cuore, ma anche con accesa speranza, ai cristiani uccisi
senza pietà nei paesi del Medio Oriente e in Africa.
L’uomo uccide il suo fratello: quanta crudeltà e istinto
indomato! Il dolore e l’angoscia si può trasformare solo nella
fede, Cristo è l’unico che porta la croce assieme ad ognuno
di noi; nell’abisso del dolore, Lui è accanto a noi e ci
conduce alla Risurrezione.
Auguriamo ad ognuno una buona Pasqua, ricco di
gioia e di significato! Da parte della comunità di Padova si
eleva una preghiera verso Cristo, il Risorto, in un modo
speciale per il nostro carissimo vescovo Virgil, affinché il
Signore Dio lo protegga in mezzo a tutte le tribolazioni.
I sacerdoti e i suddiaconi della comunità

În pelerinajele acestui an, ne va însoţi
rugăciunea scrisă de poetul naţional al românilor,
Mihai Eminescu: Noi, ce din mila Sfântului/Umbră
facem pământului,/ Rugămu-ne-ndurărilor/Luceafărului
mărilor;/Ascultă-a noastre plângeri,/ Regină peste îngeri”

Nei pellegrinaggi di quest’anno, ci accompagnerà la
preghiera scritta dal poeta nazionale dei romeni Mihai
Eminescu: “Noi che per la pietà del Santo/ viviam solo per
far ombra sulla terra/supplichiamo le misericordie della stella
del mattino: ascolta le nostre suppliche, Regina degli angeli”.

Mănăstirea benedictină PRAGLIA –(12 km în
SE Padovei. Aici locuieşte ipodiac. Marius Păcală) Mănăstirea a fost fondată în sec. al IX-lea şi a fost
dedicată dintru începuturi Adormirii şi Înălţării
Maicii Domnului la cer. Cu excepţia perioadelor de
interzicere a vieţii călugăreşti, Praglia s-a bucurat de
o neîntreruptă viaţă monahală, culturală şi artistică.

L’Abbazia benedettina di PRAGLIA –(12 km nel
SE di Padova. Qui abita l’ipodiac. Marius Păcală) -Il
monastero fu fondato nel IX° sec ed è stato dedicato
alla Dormizione e Assunzione al cielo della Madre di
Dio. Ad eccezione i periodi di soppressione del
monachesimo, Praglia ha goduto di un’ininterrotta
vita monacale, culturale e artistica.

Grota Fecioarei din biserica de la LUVIGLIANO
şi “Vila episcopilor” –(20 km în SE Padovei. În această
localitate lucrează d-na Corina Ştefănuţ) -În al doilea
mileniu creştin, biserica din Luvigliano este atestată
drept una dintre cele mai importante foranii. În aceeaşi
localitate se găseşte “Vila episcopilor”: construită din
1535 ca reşedinţă de vară pentru episcopii de Padova,
cuprinde un ansamblu extraordinar de opere de artă.

La grotta della Vergine nella chiesa di
LUVIGLIANO e la “Villa dei Vescovi” –(20 km nel
SE di Padova. In questa località lavora la sig.ra Corina
Ştefănuţ) -Nel secondo millennio cristiano, la chiesa di
Luvigliano fu attestata come un’importantissima pieve.
Nella stessa località si trova la “Villa dei vescovi”: la
costruzione è iniziata nel 1535, quale residenza estiva
per i vescovi , e raduna una ricchezza di opere d’arte.

Sanctuarul Sf.Fecioare a Harurilor de la
VILLAFRANCA PADOVANA (18 km în NV
Padovei) pe locul apariţiei Maicii Domnului în faţa
unei fetiţe mute, înaintea anului 1479). De vizitat:
cripta cu statueta Fecioarei, descoperită în timpul
săpăturilor pentru construcţia Sanctuarului,
frescele pictorului român Mihail Ivanov.

Santuario della Beata Vergine delle Grazie a
VILLAFRANCA PADOVANA (18 km nella direzione
NV di Padova) sul luogo dell’apparizione di Maria ad
una fanciulla muta, prima del 1479). Da vedere: la cripta
con la statuetta della Madonna, ritrovata durante gli
scavi per la costruzione del Santuario, gli affreschi del
pittore romeno Mihail Ivanov.

Sanctuarul SF. LEOPOLD MANDIĆ (în
Padova) -Sf.Leopold Mandic (1866-1942) care a
trăit ani mulţi la Padova, a edificat poporul prin
dragostea faţă de Sf.Fecioară şi, îndeosebi, prin
disponibilitatea eroică în scaunul de spovadă. A
profeţit distrugerea mănăstirii în timpul
războiului, din care a rămas în picioare –exact
precum a prezis el– doar altarul Maicii Domnului

Il Santuario di S.LEOPOLDO MANDIC (in
Padova) -S.Leopoldo Mandic (1866-1942) che visse
parecchi anni a Padova, ha edificato il popolo con il
suo amore alla Madonna e, particolarmente, con la
sua eroica disponibilità nel confessionale. Ha
profetizzato la distruzione del convento durante la
guerra, di cui è rimasto in piedi –esattamente come
ha predetto– solo l’altare della Vergine.

Sanctuarul Maicii Domnului de pe MONTE
DELLA MADONNA (25 km de Padova în direcţia
Teolo, SV) -Bisericuţa din vârful muntelui este cu
siguranţă unul dintre cele mai vechi locuri din
Dieceză în care Fecioara a fost cinstită. Muntele a
fost locuit din vremuri străvechi de pustnici; astăzi,
mănăstirea aparţine Abaţiei de Praglia.

Santuario della Vergine sul MONTE DELLA
MADONNA (25 km da Padova in direzione Teolo, SV)
-La chiesetta in cima alla montagna è certamente uno
dei più antichi luoghi della Diocesi in cui la Madre di
Dio fu venerata. Il colle è stato abitato da tempi
immemorabili da eremiti; oggi, il monastero
appartiene all’Abbazia di Praglia.

Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu
PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ

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
Capela Arhiconfraternităţii.

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.

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 3498273615; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; P. Cristian Sabău (Torreglia) Cell: 3461796071,
e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe Munarini (Padova) , Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it
FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău
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Traduzioni in lingua italiana: prof.Giuseppe Munarini,
p. Cristian Sabău.

