
  

 

C o m u n i t a t e a  r o m â n e a s c ă  g r e c o - c a t o l i c ă  “ S F .  N I C O L A E ”  
L a  c o m u n i t à  r o m e n a  g r e c o - c a t t o l i c a  “ S .  N I C O L A ”  

P A D O V A ,  D e c e m b r i e  /  D i c e m b r e  2 0 1 5  
( n r .  1 8 ,  a n  V )   

Dragi credincioși, 
”Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va 

deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Ap 
3, 20). Domnul stă la ușa sufletului nostru, la ușa inimii 
noastre și bate. Dorește să se nască, să crească și să trăiască și 
în noi și împreună cu noi, cei de astăzi, să cineze cu cei 
primitori şi bucuroşi de o aşa mare minune. Este o mare 
tristeţe să vedem în lumea în care trăim că foarte adesea dăm 
de porți închise, porți bine ferecate pe dinăuntru, astfel încât 
nimeni să nu poată intra: nici chiar El, Domnul Isus. 

”Maria se preumbla,/Vreun locaș a-și căpăta”, spune una 
dintre frumoasele noastre colinzi. Maria, împreună cu Iosif, 
băteau la porțile închise ale 
Bethleemului, dar nimeni nu i-a 
primit în casă, nimeni nu i-a invitat la 
cină, încât au eșuat, am spune noi în 
limba de astăzi, într-un grajd străin și 
umil, la marginea orașului, într-o 
periferie. Acolo și doar acolo poarta 
s-a deschis, iar călătorii au intrat, 
găsindu-şi un loc de odihnă alături de 
niște animale, iar nu de prezenţe 
umane. Fiul lui Dumnezeu, Isus 
Cristos, se naște într-un loc lipsit de 
strălucirea semeaţă a bogăţiei, ocrotit 
fiind de mama sa Maria și de tatăl 
său Iosif, în căldura răsuflărilor unor vietăţi nevorbitoare. Căci 
mai erau pe acolo doar ceea ce putea să fie într-un grajd: niște 
vaci, cai, oi, ieslea și fânul – aşa cum ne-o spun tot colindele. 
Tristă, pe de o parte, această venire a Domnului pe lume, dar 
plină de farmec și, mai ales, de speranță – pentru că s-a născut 
un Împărat – Isus Cristos, Mântuitorul lumii. Era o sărbătoare 
a bucuriei! A unei bucurii căreia oamenii aveau să-i simtă taina 
abia după semne magice şi după confirmări mai presus de 
puterea lor de pătrundere. 

 
Dragii mei,  
De curând (8 decembrie 2015), Sfântul Părinte, Papa 

Francisc, a deschis la Roma Poarta Sfântă a Anului Jubiliar al 
Milostivirii - și noi, la Oradea, am deschis în virtutea înaltului 
exemplu o poartă a milostivirii divine. Știm prea bine că 
Dumnezeu ”voiește milă, iar nu jertfă” (cf. Osea 6,6; Mt 9,13; 
12,7), milostivire și nu sacrificii. Trebuie să ştim, de asemenea, 
că sacrificiul este unilateral: pornește de la om către 
Dumnezeu și exprimă o relație incompletă, adică dorința 
omului de a obține merite făcând ceva pentru Dumnezeu, 
pentru a-L avea de partea sa. Dar mila, milostivirea sunt 

Cari Fedeli,  
“Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 

voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me” (Ap 3, 20). Il Signore sta presso la porta della nostra 
anima e bussa. Desidera nascere nei nostri cuori e bussa. 
Desidera nascere, crescere e vivere sia in noi che accanto a noi, 
quelli di oggi, cenare assieme che sono più ospitali e felici di un 
sì grande miracolo. È una grande tristezza vedere che, nel 
mondo in cui viviamo,  troviamo molto spesso le porte chiuse, 
porte ben incatenate dal didentro, così che nessuno possa 
entrare: neppure Lui, il Signore Gesù.  

”Maria peregrinava/ al fine di trovare un luogo/” dice una 
delle più belle colinde. Maria assieme a 
Giuseppe, bussavano alle porte chiuse di 
Betlemme, ma nessuno li accolse in casa, 
nessuno li invitò alla cena, così ché 
fallirono, diremmo noi in lingua d’oggidì, 
in una stalla estranea ed umile, ai margini 
della città, in una periferia. Là e soltanto là 
si aprì la porta ed i viaggiatori entrarono, 
trovando un luogo di riposo accanto ad 
alcuni animali, non a presenze umane. Il 
Figlio di Dio, Gesù Cristo, nasce in un 
luogo privo del fasto baldanzoso della 
ricchezza, protetto da sua madre Maria e 
dal padre Giuseppe, al caldo respiro di 

alcuni esseri che non parlavano. Là infatti c’era là solamente 
quello che si poteva trovare in una stalla: alcune mucche, 
pecore, la mangiatoia ed il fieno. Triste fu da una parte questa 
venuta del Signore al mondo, ma piena di incanto e, soprattutto 
di speranza, -perché è nato un Re-Gesù Cristo, Salvatore del 
Mondo. Era una festa di gioia! Di una gioia di cui gli uomini 
avrebbero sentito il mistero solo in seguito a segni magici e a 
conferme al di sopra del loro potere di comprensione.  

 
Miei cari,  
 Da poco (l’8 Dicembre 2015), il Santo padre Papa 

Francesco, ha aperto a roma la Porta Santa dell’anno giubilare 
della Misericordia- anche noi ad Oradea, abbiamo aperto una 
porta, in virtù dell’alto esempio della misericordia divina. 
Sappiamo molto bene che Dio vuole „misericordia, non 
sacrifico”, compassione e non olocausti” Dobbiamo sapere, 
altrettanto, che il sacrificio è unilaterale: va dall’uomo a Dio ed 
esprime una relazione incompleta, ossia il desiderio dell’uomo di 
ottenere meriti facendo qualcosa per Dio, per averLo dalla sua 
parte. Ma la misericordia, la compassione sono il legame 
completo tra Dio e l’uomo e, nel contempo, tra gli uomini fra di 
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legătura completă dintre Dumnezeu și om, și, totodată, dintre 
oameni între ei. Mila și îndurarea Domnului înseamnă iubirea 
și grija, harul și vindecarea, mângâiere și pacea pe care le 
primim în dar”, că în veac este mila Lui” (Ps 135). Toate 
acestea presupun un răspuns pe măsură din partea noastră, a 
omului credincios adică: iubire față de Dumnezeul născut în 
iesle și iubire față de aproapele nostru; încredere și răbdare, 
milă și compasiune ”până de şaptezeci de ori câte şapte” (Mt 
18,22), prețuire și milă (Mt 18,33), bucurie și împărtășire. 
Pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, de aceea 
Isus Cristos stă la ușă și bate și tocmai de aceea bucuria 
noastră este desăvârșită, pentru că nu contenim a spera în 
milostivirea divină – ”fericiți cei milostivi” – și în mântuirea 
sufletelor ,”că … milă vor afla” 
(Mt 5,7).  

 
Întrebarea care suntem 

chemaţi să ne-o punem este 
următoarea: Îl vedem pe Isus la 
poarta vieții noastre, ne dăm 
seama că El vine din nou? 
Domnul stă la ușă și bate. Da, 
Domnul a bătut la ușa de la 
Clubul Colectiv din București și 
tot Domnul a bătut la ușa 
sufletelor la Paris, la Beiruth, în 
Siria, în Mali și în atâtea alte locuri 
încercate din lumea asta largă. 
Trăim în ”satul global”, în ”casa noastră comună” vremuri 
tulburate și aflăm despre toate aproape totul în timp real: 
oamenii se mișcă spre alte locuri și țări; frontiere dispar sau se 
construiesc noi ziduri de separație; nesiguranța este la tot pasul 
și cortine nevăzute închid orizonturi ale speranței; persoanele 
în vârstă sunt adesea uitate, iar tinerii au alte așteptări şi 
neîmpliniri multe … Peste toate, cu lumină invulnerabilă, 
Răsăritul cel de Sus, prin milostivirea îndurării Dumnezeului 
nostru” (Lc 1, 78) vine din nou și la acest Crăciun ”ca să 
lumineze … şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii” 
(Lc 1, 79) chiar dacă timpurile, făptuirile și lucrurile s-au 
schimbat, chiar dacă răul este în lume şi ia chipuri şi întrupări 
noi. În acest context ”vă binevestesc vouă bucurie mare” (Lc 
2, 10) Cristos este iubire! El vine să înlăture frica și teama, 
spaima și teroarea: El vine să îl împace pe om cu Dumnezeu; 
El vine să ne dea un program de viață, ”Fiţi milostivi, precum 
şi Tatăl vostru din ceruri este milostiv” (Lc 6, 36), un program 
pentru toate zilele, de fapt, o Cale bună de trecut vrăjmăşiile şi 
prăpăstiile. 

 
Dragi credincioşi, 
A avea un program pentru viață înseamnă a ști ”să privim 

în trecut cu gratitudine, să trăim prezentul cu pasiune și să 
îmbrățișăm viitorul cu speranță”. Acest lucru se învață la școala 
familiei lui Zaharia și a Elisabetei care au ”umblat fără prihană 
în toate poruncile şi rânduielile Domnului” (Lc 1, 6), precum și 
la școala celor care fără de frică acceptă Cuvântul (cf. Mt 1,20; 
Lc 1, 38) – Iosif și Maria. Toate acestea se întâmplă într-o 
periferie, Bethelemul Iudeii. Noi, astăzi, ştim că ”la Dumnezeu 
nimic nu este cu neputinţă” (Lc 1,37), știm ”în cine am crezut” 
și suntem convinși că El poate ”să păzească comoara ce ne-a 
încredințat” (Tm 1, 12). Fraților, spune Papa Francisc, suntem 
chemați să arătăm lumii că Domnul născut în ieslea din 
Bethleem aduce fericirea, bucuria și împlinirea în sufletele și în 

loro. La pietà e la misericordia del Signore significa amore e 
cura, grazia e guarigione, consolazione e pace che riceviamo in 
dono, ”perché eterna è la Sua misericordia” (Sal 135). Tutte 
queste cose presuppongono una risposta su misura anche da 
parte nostra, dell’uomo fedele, ossia: amore per Dio nato nella 
mangiatoia ed amore per il nostro prossimo; fiducia e 
pazienza, pietà e compassione „fino a settanta volte sette” (Mt 
18,22), apprezzamento e misericordia (Mt 18,33), gioia 
condivisione. Per questo è venuto il Figlio di Dio al mondo, 
per quello sta Gesù presso la porta e bussa e proprio per 
questo la nostra gioia è perfetta, perché noi continuiamo a 
sperare nella misericordia divina „beati i misericordiosi”- e 
nella salvezza delle anime, „perché... troveranno misericordia”. 
(Mt 5,7).  

 
La domanda che siamo invitati a porci è la seguente: 

Vediamo Gesù alla porta della nostra vita, ci rendiamo conto 
che Egli viene di nuovo? Il Signore sta alla porta e bussa. Sì, il 
Signore ha bussato alla porta di “Clubul Colectiv” di Bucarest 
e, sempre il Signore, ha bussato alla porta delle anime a Parigi, 
a Beiruth, in Siria, in Mali ed in tanti altri luoghi messi alla 
prova in questo grande mondo. Viviamo nel „villaggio 
globale”, nella ”nostra casa comune” tempi turbati e veniamo 
a sapere su tutte le cose quasi tutto in tempo reale: gli uomini 
si muovono verso altri Paesi e terre; le frontiere scompaiono o 
si costruiscono nuovi muri di separazione; ad ogni passo 
troviamo insicurezza e cortine invisibili che chiudono gli 
orizzonti della speranza; le persone anziane sono spesso 
dimenticate, e i giovani hanno nuove aspettative nonché molti 
fallimenti... Su di tutti, con la luce invincibile, “il Sole che sorge 
dall’Alto, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio” (Lc 
1,78), viene di nuovo anche a questo Natale, “per illuminare e 
per ... radrizzare i nostri passi sulla via della pace” (Lc 1, 79) 
anche se i tempi, le creature e le cose sono cambiate, anche se 
il male c’è nel mondo e assume volti ed incarnazioni nuove. In 
questo contesto “vi annunzio una grande gioia” (Lc 2, 10) 
Cristo è amore! Egli viene ad allontanare la paura ed il timore, 
lo spavento ed il terrore: Egli viene a rappacificare l’uomo con 
Dio; Egli viene a darci un programma di vita.,“Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro dei Cieli è 
misericordioso” (Lc 6, 36), un programma per tutti i giorni e, 
di fatto, una Via buona per attraversare le avversioni e i 
precipizi.  

 
Cari Fedeli, 
Avere un programma di vita significa saper „guardare al 

passato con gratitudine, vivere il presente con passione ed 
abbracciare il futuro con speranza”. Questo si impara alla 
scuola della famiglia di Zaccaria e di Elisabetta che „Erano 
giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le 
prescrizioni del Signore” (Lc 1, 6), come pure alla scuola di 
quelli che, impavidi, accettano il Verbo (cf. Mt 1,20; Lc 1, 38) 
– Giuseppe e Maria. Tutte questa cose accadono in una 
periferia, a Betlemme di Giudea. Noi oggi sappiamo che 
“niente è impossibile a Dio” (Lc 1,37), sappiamo “in Chi 
abbiamo creduto” e siamo convinti che Egli può “serbare il 
tesori che ci ha affidato” (Tm 1,12). Fratelli, afferma Papa 
Francesco, siamo invitati a mostrare al mondo che il Signore 
nato nella grotta di Betlemme porta gioia, felicità e senso di 
compimento nei nostri cuori e nella nostra vita, nelle nostre 
famiglie, nella nostra Chiesa; siamo chiamati a dar 
testimonianza con la capacità di scrutare i fatti dei nostri avi, di 
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viața noastră, în familiile noastre, în Biserica noastră; suntem 
chemați să dăm mărturie lumii prin capacitatea de a scruta 
faptele înaintașilor noștri, a interpreta prezentul și a pune 
premizele viitorului, precum santinelele care vestesc ”Răsăritul 
cel de Sus” (Lc 1, 78). Preoții, călugării și călugărițele sunt 
modelul de comuniune în Biserică dar și model pentru familiile 
noastre, pentru cei tineri și pentru cei vârstnici; sunt cei care 
trebuie să deschidă ”poarta” la chemarea Domnului și să 
meargă către tot omul care este în suferință, să vestească 
cuvântul, să fie buni samariteni și să oblojească toată rana, 
încercarea și suferința; sunt cei care trebuie să spună o 
rugăciune pentru cei de la Clubul Colectiv din București, 
pentru cei de la Paris sau Beirut, de la Nairobi sau Siria; sunt 
cei care ascultă și îmbărbătează, mângâie și încurajează, șterg o 
lacrimă și dau o mână de ajutor. Modelele ne sunt la îndemână: 
în Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Benedict, în Sfântul Ioan 
Gură de Aur și Sfântul Augustin, în Sfântul Francisc de Asissi 
și Fericitul Monsenior Ghica, în Maica Tereza de Calcutta și 
Episcopii noștri martiri. Cu toții au auzit ”glasul lui 
Dumnezeu”, au deschis, și-au suflecat mânecile și și-au spus: 
”Să mergem dar până la Betleem” (Lc 2, 15). Acolo s-a născut 
Isus, acolo s-a născut Biserica, acolo s-a născut primul 
samaritean, acolo s-a născut ”milostivirea divină” și 
prima mângâiere! 

 
Dragii mei, 
Isus Cristos ne spune foarte simplu: ”eu sunt 

poarta: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi 
va intra şi va ieşi şi păşune va afla” (Io 10,7). Biserica, 
pentru a fi cu adevărat Biserica milostivirii, are ea 
însăși nevoie de iubirea milostivă și îndurătoare a 
”Celui care Vine” și care este ”poarta”, pentru ca la 
rândul ei să se facă mamă primitoare și ocrotitoare, 
care știe să se plece precum samariteanul milostiv 
spre tot omul căzut între tâlhari și rănit, pentru a-i 
lega rănile și ai fi mereu aproape.  

 
”Să mergem dar până la Betleem” (Lc 2, 15) și să 

îl urmăm pe Isus care astăzi se naște și împreună cu 
El să devenim Biserica adevărată care știe să fie 
aproape de toți: păcătoși sau virtuoși; marginalizați ai 
sorții sau ”binecuvântați ai Tatălui” (Mt 25, 34); 
băștinași sau emigrați; tineri sau vârstnici. Noi și ei, ei și noi, cu 
toții împreună să fim Biserica. Pe toți Domnul ne așteaptă. El 
bate, bate la ușă neîndoilenic. Maria și Iosif ştiu bine ce 
înseamnă o poartă închisă, cum ştiu şi ce înseamnă o poartă 
deschisă – ”Și fiind obosită/Sălaș îşi căuta/Și-n Viflaimul 
mare/Nimeni n-o primea”. Biserica trebuie să aibă 
întotdeauna poarta deschisă, să fie recunoscută de oricine 
drept aceea care-l propovăduiește pe Cristos cel care bate la 
ușă, și, în același timp, ca o mamă care primeşte pe oricine și la 
orice oră, cu orice problemă, pentru alinare şi înseninare 
sufletească şi spirituală. Biserica este ceea ce trebuie să fie: 
”poarta sfântă a milostivirii lui Dumnezeu”. Biserica, dragi 
credincioşi, suntem noi: să-i primim pe cei care bat la poarta 
noastră cu o inimă deschisă! 

Cu aceste gânduri şi cu această credinţă vă doresc un 
Crăciun sfânt și binecuvântat și un An Nou fericit! 

La Mulți Ani! Sărbători fericite! 
+ Virgil BERCEA  

episcop greco-catolic de Oradea Mare,  
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor. 

interpretare il presente, di porre le premesse per il futuro, come 
le sentinelle che annunziano: “Colui che spunta dall’Alto” (Lc 
1,78). I sacerdoti, i monaci e le monache sono il modello di 
comunione nella Chiesa, ma anche per le nostre famiglie, per i 
giovani e per quelli che sono più anziani; sono quelli che 
debbono aprire la “porta” alla chiamata del Signore ed andare 
da ogni uomo che soffre per annunziare la parola, coloro che 
devono fare i buoni samaritani e curare ogni ferita, ogni prova e 
sofferenza; sono coloro che devono recitare una preghiera per 
le vittime del “Club Colectiv” di Bucarest, di Parigi o di Beiruth, 
o di Nairobi o della Siria; sono coloro che ascoltano ed 
infondono coraggio, accarezzano, asciugano una lacrima, o 
dànno un aiuto. I modelli li abbiamo a disposizione: in San 
Basilio Magno e in Sant’Agostino, in San Francesco d’Assisi, nel 
Beato Monsignor Ghica, in Madre Teresa da Calcutta e nei 
nostri vescovi martiri. Tutti hanno udito “la voce di Dio”, 
hanno aperto, si sono rimboccati le maniche ed hanno detto: 
“Andiamo a Betlemme” (Lc 2, 15). Là è nato Gesù, là è nata la 
Chiesa, là è nato il buon samaritano là è nata “la misericordia 
divina” e la prima carezza!  

 
Miei cari, 
Gesù Cristo ci dice: „ Io sono la porta: se qualcuno entrerà 

attraverso di Me si salverà”. (Gv 
10,7). Per essere veramente Chiesa 
della misericordia, la Chiesa ha 
bisogno lei stessa dell’amore 
misericordioso e compassionevole 
di „Colui che Viene” e che è la 
„porta”, perché a sua volta 
divenga madre accogliente che 
protegge, che sa andare come il 
samaritano misericordioso verso 
ogni uomo caduto a causa dei 
banditi e ferito, per fasciarne le 
ferite ed essergli sempre vicina.  
 
”Andiamo a Betlemme”(Lc 2, 15) 
e seguiamo Gesù che oggi nasce e 
con Lui diveniamo Chiesa vera 
che sa essere vicina a tutti: 
peccatori o virtuosi, emarginati 

della sorte o „benedetti dal Padre” (Mt 25, 34); indigeni o 
emigranti; giovani o anziani. Noi e loro, tutti assieme siamo 
Chiesa. Il Signore aspetta noi tutti. Eggli bussa, bussa alla porta 
certamente. Maria e Giuseppe sanno bene che cosa significhi 
una porta chiusa: „Ed essendo stanca/ un rifugio cercava/ Ma 
nella grande Betlemme/ Nessuno l’accoglieva”. La Chiesa deve 
avere sempre la porta aperta, essere riconosciuta da ciascuno 
come quella che annunzia Cristo che bussa alla porta e, nello 
stesso tempo, quale madre che riceve qualsiasi persona a 
qualsiasi ora, con qualsiasi problema, per lenire e rasserenare 
l’anima e lo spirito. La Chiesa deve essere la „porta santa della 
misericordia di Dio”. La Chiesa è quella che deve essere la 
„porta santa della misericordia di Dio”. La Chiesa, cari fedeli, 
siamo noi: riceviamo quelli che aprono alla nostra porta con 
l’animo aperto!  

Con questi pensieri e con questa fede Vi auguro un Natale 
santo e benedetto ed un felice Anno Nuovo.  

Auguri! Buone feste!    + Virgil BERCEA  
vescovo di Oradea Mare 

Responsabile con la pastorale degli immigrati. 
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 RO: Papa Francisc a proclamat Jubileul extraordinar al milostivirii prin intermediul bulei pontificale Misericordiae 
Vultus. Fiind anunţat în prealabil pe 13 martie 2015 de către acelaşi pontif, Jubileul a început pe 8 decembrie 2015 şi se va încheia 
în 20 noiembrie 2016. Papa a declarat că jubileul aniversează 50 de ani de la încheierea Conciliului Vatican al II-lea. 

ITA: Papa Francesco ha indetto da Il Giubileo straordinario della misericordia per mezzo della bolla 
pontificia Misericordiae Vultus. Precedentemente annunciato dallo stesso pontefice il 13 marzo 2015, ha avuto inizio l'8 
dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016. Il papa ha dichiarato che il giubileo ricorre nel cinquantesimo della fine 
del Concilio Vaticano II.  

PAPA FRANCISC: MILOSTIVIREA CONSTRUIEŞTE O LUME MAI UMANĂ 

09.12.2015, Vatican În cadrul audienței generale de 
miercuri, 9 decembrie 2015, Papa Francisc și-a 
dezvoltat cateheza asupra semnificației Anului Sfânt al 
Milostivirii. „Ieri am deschis aici, în Bazilica San Pietro, 
Poarta Sfântă a Jubileului Milostivirii, după ce am 
deschis-o deja în Catedrala din Bangui, în Republica 
Centrafricană. Astăzi aș vrea să reflectez împreună cu 
voi asupra semnificației acestui An Sfânt, răspunzând la 
întrebarea: De ce un Jubileu al Milostivirii? Ce 
înseamnă aceasta?… În epoca noastră de schimbări 
profunde, Biserica este chemată să ofere contribuția sa 
specială, făcând vizibile semnele prezenței și apropierii 
lui Dumnezeu. Și Jubileul este un timp favorabil pentru 
noi toți, deoarece contemplând Milostivirea Divină, 
care depășește orice limită umană și strălucește în 
întunericul păcatului, putem deveni martori mai 
convinși și eficienți.” 

„A celebra un Jubileu al Milostivirii echivalează cu 
a pune din nou în centrul vieții noastre personale și a 
comunităților noastre specificul credinței creștine, adică 
pe Isus Cristos, pe Dumnezeul cel milostiv”, a spus 
Pontiful. „Acest An Sfânt ne este oferit pentru a 
experimenta în viața noastră atingerea dulce și suavă a 
iertării lui Dumnezeu, prezența Sa alături de noi și 
apropierea Sa mai ales în momentele de necesitate mai 
mare”, a continuat el îndemnând Biserica în acest an să 
învețe să aleagă numai „ceea ce îi place mai mult lui 
Dumnezeu”: „A-i ierta pe fiii Săi, a avea milostivire față 
de ei, pentru ca și ei să poată ierta la rândul lor pe frați, 
strălucind ca făclii ale milostivirii lui Dumnezeu în 
lume.” 

„ B u c u r i a  l u i 
Dumnezeu este să 
i e r te ,  f i in ța lu i 
D u m n e z e u  e s t e 
milostivire. Pentru 
aceasta în acest an 
trebuie să deschidem 
inimile, pentru ca 
această iubire, această 
b u c u r i e  a  l u i 
Dumnezeu să ne 
umple pe toți de această milostivire… Și necesara operă 
de reînnoire a instituțiilor și structurilor Bisericii este un 
mijloc care trebuie să ne conducă să trăim experiența 

vie și dătătoare de viață a 
milostivirii lui Dumnezeu 
care singură poate 
garanta Bisericii să fie 
acea cetate așezată pe un 
munte care nu poate să 
r ă m â n ă  a s c u n s ă . 
Strălucește numai o 
Biserică milostivă!” 
Trebuie să „întărim în 
noi certitudinea că 
mi los t i v i r e a  poa te 
contribui realmente la 
edificarea unei lumi mai 
umane. În special în 
aceste timpuri ale 
noastre, în care iertarea 

este un oaspete rar în locurile vieții umane, chemarea 
la milostivire devine mai urgentă, și aceasta în orice 
loc: în societate, în instituții, la muncă precum și în 
familie.” La obiecția că există multe nevoi urgente pe 
care ar putea să se concentreze Biserica, Sfântul 
Părinte a răspuns: „Trebuie ținut cont de faptul că, la 
rădăcina uitării milostivirii, este mereu iubirea de sine. 
În lume, aceasta ia forma căutării exclusive a 
propriilor interese, a plăcerilor și onorurilor unite cu 
voința de a acumula bogății, în timp ce în viața 
creștinilor se travestește adesea în ipocrizie și în 
mondenitate.” 

„Toate aceste lucruri sunt contrare milostivirii. 
Mișcările iubirii de sine, care fac străină milostivirea în 
lume, sunt așa de multe și numeroase încât adesea nu 
mai suntem în stare nici măcar să le recunoaștem ca 
limite și ca păcat. Iată pentru ce este necesar să 
recunoaștem că suntem păcătoși, pentru a întări în 
noi certitudinea milostivirii divine… Iubiți frați și 
surori, îmi doresc ca, în acest An Sfânt, fiecare dintre 
noi să aibă experiența milostivirii lui Dumnezeu… 
Sunt naivi cei care cred că aceasta poate să schimbe 
lumea? Da, omenește vorbind sunt nebuni, dar 
‘nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât 
oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai 
puternică decât oamenii’ (1Cor 1,25).” 

Preluat de pe: http://www.catholica.ro/2015/12/09/
papa-francisc-milostivirea-construieste-o-lume-mai-umana/ 
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09.12.2015, Washington - Înseamnă pur și 
simplu a compătimi pe cineva sau a „îndulci” 
regulile? Acum, la începutul Jubileului Milostivirii, 
teologii catolici reflectează asupra milostivirii și 
asupra legăturii cu dreptatea. Adevărata milostivire 
este acțiune, este „a merge și a-i însoți pe oameni 
acolo unde sunt, în starea lor deplorabilă […] pentru 
a-i aduce la viață”, a declarat dr. William Mattison, 
profesor de teologie morală la Universitatea Catolică 
a Americii, într-un interviu pentru CNA. Starea lor se 
poate datora păcatului, dar și unei boli fizice sau 
emoționale, a mai explicat el. 

„Atitudinea fundamentală a lui Dumnezeu față 
de umanitate este milostivirea”, a spus el. „Ne-am 
înstrăinat de Dumnezeu, în mod comunitar și 
individual, în păcat”, dar „Dumnezeu nu ne privește 
cu condescendență ci își trimite Fiul. Nu doar îi pare 
rău pentru noi, ci vine să vindece oamenii.” Papa 
Francisc a deschis Jubileul Milostivirii ieri, intrând 
prin Poarta Sfântă a Bazilicii San Pietro în 
solemnitatea Neprihănitei 
Zămisliri, la aniversarea a 50 de 
ani de la încheierea Conciliului 
Vatican II. Poarta Sfântă se 
deschide doar în anii jubiliari – 
care sunt tot la 25 de ani, sau 
or icând  la  proc lamăr i le 
extraordinare. Pelerinii care trec 
prin Poarta Sfântă pot obține 
indulgența plenară respectând 
condițiile obișnuite. În mod 
excepțional, Sfântul Părinte a 
cerut Episcopilor să desemneze Porți Sfinte în 
propriile Dieceze, în mod normal în Catedrale, dar 
nu numai, astfel ca persoanele să poată celebra 
Jubileul oriunde pe glob. 

„A trece prin Poarta Sfântă înseamnă a 
descoperi milostivirea infinită a Tatălui, care îi 
primește pe toți și merge personal să îl întâlnească pe 
fiecare. Acesta va fi un an în care vom crește în 
convingerea în milostivirea lui Dumnezeu”, a spus 
Pontiful la predica din 8 decembrie, dinaintea 
deschiderii Porții Sfinte. Pelerinajul la o Poartă Sfântă 
este un act „foarte concret” de participare la 
milostivirea lui Dumnezeu și în „inima” Anului 
Milostivirii, a spus dr. Chad Pecknold, profesor de 
teologie la Universitatea amintită. Tradiția merge 
secole înapoi, când bisericile și Catedralele erau 
locurile de refugiu pentru oamenii ce fugeau de 
violență și de război, a explicat el. „După mine 
aceasta este doar extinderea spirituală a acelei idei”, a 
spus el, Catedralele fiind sanctuare fizice și spirituale 
pentru pelerini. „Tema fundamentală este 
întoarcerea… întoarcerea în Catedrale.” 

Porțile Sfinte devin „porți înspre sfințenie” 

pentru cei care îndeplinesc toate condițiile pentru 
indulgența plenară. Nu contează lungimea fizică a 
pelerinajului, a susținut Pecknold, cât căința adevărată și 
angajamentul pentru schimbarea propriei vieți. Astfel 
pelerinajul nu va fi „un fel de atracție turistică”. 
Sacramentul Spovezii va fi un element cheie al 
Jubileului Milostivirii. În scrisoarea papală despre Anul 
Jubiliar, Papa Francisc scria că este important ca 
pelerinajul la Poarta Sfântă „să fie legat în primul rând 
și în special de Sacramentul Reconcilierii și de 
celebrarea Euharistiei, reflectându-se asupra 
milostivirii”. 

Milostivirea este tema centrală a pontificatului 
actual, a observat dr. Mattison. A fost „tema numărul 
unu din audiențele și comentariile sale publice din 
ultimii ani”, a afirmat el. Chiar și metaforele Papei 
pentru Biserică, văzută ca „mamă” și ca „spital de 
campanie” pentru păcătoși, sunt imagini ale milostivirii. 
Dar contrar la ceea ce cred unii, milostivirea nu este 
„abdicarea de la dreptate”, căci milostivirea și dreptatea 

lui Dumnezeu vizează același 
obiectiv: să conducă la o relație 
corectă. „Dacă cumva copilul 
mei insistă să nu își trateze 
mama cu respect, există un timp 
al milostivirii, dar și un timp 
pentru a recunoaște lucrurile 
așa cum sunt și nevoia de 
pedeapsă”, a spus el. „Pedeapsa 
nu este în sine un scop. 
Pedeapsa caută să corecteze 
voia păcătosului pentru a fi 
readus în relația corectă.” Dar 

dacă subiectul se căiește, „milostivirea este calea de 
urmat” deoarece „țelul a fost atins”. 

Oricine poate să participe activ la milostivirea lui 
Dumnezeu prin Sacramentul Spovezii și prin faptele de 
milostenie trupești și sufletești. „Dacă dorești să fii 
parte a istoriei mântuirii, rolul tău în această istorie este 
să participi la ea, să îți recunoști starea în care te afli și 
nevoia de milostivirea lui Dumnezeu, dar și să arăți 
altora milostivire”, a spus el. Găsim aceasta în 
Evanghelie, când Isus îi învață pe Apostoli să se roage 
Tatăl nostru. „Ne rugăm ca Dumnezeu milostiv să ne 
trateze după cum arătăm noi altora milostivirea”, a 
explicat dr. Mattison. „Și este singura cerere din 
Rugăciunea domnească în fapt repetată.” Mulți cred că 
milostivirea trebuie arătată celor mai decăzuți, dar în 
fapt ea trebuie arătată și față de cei cu care 
interacționăm zilnic: familie, prieteni, colegi. „Cea mai 
comună ocazie de a ne iubi dușmanii nu este ISIS”, a 
spus el, ci atunci când rudele sau colegii de la serviciu 
ne enervează sau ne frustrează. 

http://www.catholica.ro/2015/12/09/ce-este-milostivirea
-care-sunt-unele-conceptii-gresite-despre-ea/ 

CE ESTE MILOSTIVIREA?  

CARE SUNT UNELE CONCEPŢII GREŞITE DESPRE EA? 
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SIGLA ANULUI 
MILOSTIVIRII  

 
Sigla Jubileului este o lucrare a preotului 

artist Marko I. Rupnik: e o icoană de 
inspiraţie răsăriteană, care cuprinde diferite 
simboluri ce doresc să ne vorbească despre 
milostivirea lui Dzeu. “MILOSTIVI 
PRECUM ESTE TATĂL” moto-ul luat din 
evanghelia după Luca (6,36) ne propune să 
trăim milostivirea asemenea Tatălui ceresc, 
care ne cere să nu judecăm şi să nu 
condamnăm, ci să iertăm şi să dăruim iubire 
şi iertare fără de măsură. 

Sigla Anului Milostivirii ne aduce aminte de Icoana 
Învierii,din care se inspiră în mod evident. Există câteva 
elemente comune:  

AUREOLA ÎN FORMĂ DE 
M I G D A L Ă  s i m b o l i z e a z ă 
d u m n e z e i r e a  l u i  I su s  c a r e 
înveşmântează totul. Cele 3 ovaluri de 
culoare în degradeuri (de la întunecat 
la luminos) ne spun că Învierea lui 
Isus înfăptuieşte o trecere de la 
moarte la  viaţă.  Tot astfe l , 
MILOSTIVIREA lui Dzeu este o 
ieşire de la întunericul păcatului la 
sfinţenie.  

PORŢILE IADULUI -Precum 
în icoana Învierii, Isus calcă în picioare porţile iadului: 
adică le nimiceşte, le sfărâmă. Isus milostiv este singurul 
în stare să biruie iadul omenesc şi orice fel de moarte. 
“Cu moartea pe moarte călcând”.  

ADAM Cine este cel pe care Hristos îl duce-n 
spate? E Adam, cel care în icoana Învierii este scos din 
mormânt. În Adam e prezent fiecare om şi fiecare 
femeie care a trăit vreodată pe acest pământ.  

 Sigla Anului Milostivirii ne aminteşte şi de o altă 
icoană ce ne este dragă: cea a BUNULUI 
PĂSTOR. Aici nu avem o oaie, ci pe Adam 
însuşi! Fiul lui Dzeu s-a făcut om tocmai 
pentru a-l răscumpăra pe om. Hristos atinge 
carnea omului, se încarcă cu toată greutatea 
lui. Hristos ne ridică pe spate, ne strânge în 
braţe cu atâta iubire, încât este în stare să ne 
schimbe viaţa în bine.  

RĂNILE -Este de remarcat că 
Mântuitorul care îl scoate pe om din abisul 
durerii nu este străin de durere: El însuşi poartă la mâini 
şi la picioare semnele cuielor, memoria veşnică a 
pătimirii. Isus nu elimină suferinţa ştergând-o pur şi 
simplu, ci o traversează, îi dă sens şi ne ajută să găsim 
calea atunci când ni se pare că ne pierdem în ea.  

OCHIUL lui Hristos se contopeşte cu ochiul 
omului Adam. Prin ochiul omului, Hristos vede de 
dinăuntru mizeria condiţiei umane. În acelaşi timp, prin 
ochiul lui Hristos, omul vede de dinăuntru măreţia 
planului lui Dzeu şi frumuseţea iubirii Lui.  

Pr. Cristian Sabău 

IL LOGO DELLA 
MISERICORDIA 

 
Il logo è un’opera del padre e artista Marko 
I. Rupnik: si tratta di un’icona di 
ispirazione bizantina, che raccoglie vari 
siboli che intendono parlarci della 
misericordia di Dio. “MISERICORDIOSI 
COME IL PADRE” - il motto tratto dal 
Vangelo di Luca 6,36 ci propone di vivere 
la misericordia sull’esempio del Padre, che 
chiede di non giudicare e di non 
condannare, ma di perdonare e di donare 

amore e perdono senza misura. 
Il logo dell’Anno della Misericordia ci ricorda 

l’Icona della Risurrezione, dalla quale –evvidentemente
- prende spunto. Esistono alcuni elementi comuni: 

 L’aureola a forma DI MANDORLA simboleggia 
la divinità di Cristo che può illuminare tutto. I 3 
ovali di colore in sfumature crescenti (dall’oscuro al 
luminoso) ci dicono che la Risurrezione di Gesù è 
un passaggio dalla morte alla vita. Allo stesso modo, 
la MISERICORDIA di Dio rappresenta un’uscita 
dal buio del peccato alla santità. 

LE PORTE DEGLI INFERI -Come nell’icona 
della Risurrezione, Gesù calpesta le porte degli 
inferi, cioè le annienta, le distrugge. Gesù 
misericordioso è l’unico capace di vincere l’inferno 
umano e qualsiasi tipo di morte. “Con la morte Egli ha 

calpestato la morte” 
ADAMO Chi è colui che Cristo porta sulle spalle? 

E’ Adamo, che nell’icona della Risurrezione viene 
tirato fuori dal sepolcro. In Adamo è presente ogni 
uomo e ogni donna che sono mai vissuti su questa 
terra.  

Il logo dell’Anno della Misericordia ci ricorda 
un’altra icona che ci è particolarmente care: quella del 
BUON PASTORE. Qui invece non si tratta di una 

pecora, ma abbiamo proprio Adamo! Il Figlio 
di Dio si è fatto carne proprio per redimere 
l’uomo.Cristo tocca la carne dell’uomo, si 
carica addosso tutto il suo peso. Cristo ci 
carica sulle sue spalle, ci stringe nelle braccia 
con un amore così grande, che è capace di 
cambiare la nostra vita positivamente. 
LE FERITE -E’ da notare che il Salvatore che 
tira fuori l’uomo dall’abisso del dolore, non è 
estraneo al dolore : proprio Egli stesso porta 

sulle mani e sui piedi i segni dei chiodi, memoria eterna 
della passione. Gesù non elimina la sofferenza 
canncellandola, ma la attraversa effettivamente, le dà 
senso e ci aiuta a ritrovare la via qualora ci sembra di 
perdercene all’interno. 

L’OCCHIO di Cristo si confonde con quello 
dell’uomo. Attraverso l’occhio dell’uomo, Cristo vede 
dal di dentro la miseria della condizione umana. Nel 
medesimo tempo, attraverso l’occhio di Cristo, l’uomo 
vede dal di dentro la grandezza del piano di Dio e la 
bellezza del Suo amore.         P. Cristian Sabău 
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 11.12.2015, - Chiar și în țările marcate de război 
se deschid Porțile Sfinte ale Milostivirii: porți mici și 
simbolice, care atestă prezența și viața comunităților 
creștine la fel de restrânse și de multe ori persecutate. 
Este nevoie de milostivire în locurile în care pacea și 
conviețuirea par a fi doar un miraj. În martirizata 
Siria, pe 13 decembrie 2015, concomitent cu 
deschiderea Porții Sfinte a Bazilicii San 
Giovanni in Laterano din Roma, de către 
Papa Francisc, vor fi deschise trei Porți 
Sfinte, una în marcatul oraș Alep, aflat de 
trei ani în centrul bombardamentelor și 
atentatelor rebelilor și milițienilor statului 
islamic. Poarta Sfântă de la Alep se află 
în parohia Sf. Francisc, din cartierul 
Aziziyeh, lovită la sfârșitul lunii 
octombrie de o grenadă. Alte două Porți 
Sfinte ale Milostivirii vor fi deschise la 
Damasc și Latakia, citim pe situl Radio 
Vatican. 

Comunitatea catolică irakiană se 
pregătește și ea pentru a sărbători Jubileul 
extraordinar al Milostivirii, chiar dacă este strămutată 
în propria sa țară. În Mosul, teroriștii Daesh au șters 
o prezență autentică de peste 1000 de ani, 
minoritatea creștină având acum mai puțin de 
jumătate de milion de credincioși, comparativ cu un 
milion și jumătate câți erau înainte de invazia 
americană a Irakului din 2003. Mulți creștini care nu 
au fugit din țară se află în prezent în apropiere de 
Ierbil, capitala Kurdistanului irakian, considerată o 
zonă mai sigură, mai ales în suburbia 
creștină Ankawa. Aici, pe 13 
decembrie, Arhiepiscopul caldeean 
Bashar Matti Warda va deschide 
Poarta Sfântă în Catedrala Sf. Iosif, 
concomitent cu Episcopul Romei. 

La Ankawa se află și un „Cort 
Sfânt”, situat în taberele de refugiați, 
pe care comunitățile de transfugi au 
dorit să îl treacă ca simbol al situației 
în care se află. O Poartă Sfântă va fi 
deschisă și în satul Enishke, situat 
între munții Zakho și Dohuk, din nordul extrem al 
Kurdistanului irakian. Aici, la cererea pr. paroh Samir 
Yousif, s-a aflat secretarul general al Conferinței 
Episcopale Italiene, Mons. Nunzio Galantino, în 
misiune de solidaritate în Kurdistan, pentru a 
deschide Anul Jubiliar în prezența liderilor 
comunității kurde Yazidi. În Bagdad, Poarta Sfântă se 
va deschide în schimb pe 19 decembrie, de către 
Patriarhul Mar Sako, în prima Catedrală din țară, cu 
hramul Sf. Fecioară Îndurerată. 

În Libia, o altă țară divizată și asaltată de 
conflicte sângeroase, Poarta Sfântă este deschisă pe 
11 decembrie, în Catedrala Sf. Francisc din Tripoli, 

de către Vicarul George Bugeja. În seara aceleași zile 
are loc o celebrare ecumenică cu reprezentanții 
diferitelor confesiuni creștine, reuniți pentru a se ruga 
împreună pentru pace și reconciliere. Situația de 
violență și tensiune din țară a forțat mulți muncitori 
străini, ca filipinezii, care alcătuiesc comunitatea 
creștină locală, să plece din țară. Decizia de a sărbători 

într-o zi de vineri, o zi de odihnă pentru 
țările islamice, a fost luată tocmai pentru a 
permite lucrătorilor rămași să fie prezenți. 
Cu toate acestea, în orașul Benghazi, spre 
exemplu, nu va fi nicio sărbătoare, datorită 
situației delicate din teritoriu. 
În teritoriile încă nepacificate din estul 
Ucrainei, Donbass și Kharkiv, în care 
conflictul a provocat până în prezent 1.129 
de morți, 3.442 de răniți și peste 700.000 de 
transfugi, Poarta Anului Sfânt se va 

deschide la Catedrala din Kharkiv și co-
Catedrala din Zaporizhya, pe 13 decembrie 

2015. Porțile jubiliare vor rămâne însă închise în 
bisericile Republicilor populare autoproclamate 
Donetsk și Luhansk, dar se vor deschide pe 13 
decembrie și în apropiere de Crimeea, regiunea 
ucraineană anexată Rusiei în 2014, după un referendum 
în litigiu. Este vorba de Catedrala din Odessa, co-
Catedrala din Simferopol și bisericile din Bilgorod-
Dniestrovski, Balta, Kirovograd, Nikolaiv și Herson. 

Poarta Sfântă va fi deschisă și în Tunisia, pe 13 
decembrie 2015, într-o capitală care rămâne în stare de 

asediu, după atacurile recente din Tunis. 
Este vorba de Poarta Catedralei Sf. 
Vincențiu de Paul. Potrivit Arhiepiscopului 
Ilario Antoniazzi, aici nu va fi deschisă 
poarta principală a lăcașului de cult, ci una 
secundară, situată spre curtea interioară, 
pentru ca această celebrare să nu fie văzută 
ca formă de prozelitism. La eveniment 
sunt așteptați sute de credincioși, dintre 
care „majoritatea sunt străini, studenți sub
-saharieni în special, foarte activi în viața 
pastorală”. 
În Gaza, Poarta Sfântă va fi deschisă în 20 

decembrie în mica parohie Sf. Familie, unde Patriarhul 
latin al Ierusalimului, Fouad Twal, va trece prin ea, 
urmat de nici mai mult nici mai puțin de 200 de 
creștini, îndrumați de preotul paroh, pr. Mario da Silva. 
În capitala Bosniei-Herțegovina, unde sunt încă vizibile 
semnele războiului din anii ’90, Cardinalul Vinko Puljic 
va deschide pe 13 decembrie Poarta Sfântă a Catedralei 
Preasfânta Inimă a lui Isus, aflată în apropierea 
cartierului musulman Baščaršija, a Catedralei ortodoxe 
și a sinagogii. 

Preluat de pe: http://www.catholica.ro/2015/12/11/
deschiderea-portilor-sfinte-in-tarile-marcate-de-razboi/ 

DESCHIDEREA PORŢILOR SFINTE ÎN ŢĂRILE MARCATE DE RĂZBOI 

Catedrala din Alep 
(Siria) 

Cortul Sfânt al Milostivirii de la 
Ankawa (Kurdistan), construit 

pentru refugiaţii irakeni 
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INAUGURAREA JUBILEULUI ÎN 
COMUNITATEA ROMÂNEASCĂ 

GRECO-CATOLICĂ DE LA PADOVA 
 
Azi, 13 decembrie 2015, în cadrul 

Sf.Liturghii a comunităţii româneşti greco-
catolice din Padova, s-a inaugurat Anul Jubiliar 
al Milostivirii. După ce Papa Francisc a deschis 
la Roma Poarta Milostivirii pe 8 decembrie, 
întreaga Biserică Catolică a fost invitată să 
trăiască local acest început al Anului de Har. În 
comunitatea noastră au fost confecţionate 
două sigle ale Jubileului cu înscrisul în limba 
română („Milostivi precum este Tatăl” şi 
„Maria, Maica Milostivirii”), care mai apoi au fost 
instalate solemn deasupra icoanelor împărăteşti a lui 
Hristos şi a Maicii Domnului. Cele două sigle vor fi 
prezente la fiecare 
Liturghie care va fi 
celebrată în acest An 
Jubliar, ca să ne aducă 
aminte cât este de mare 
m i l o s t i v i r e a  l u i 
Dumnezeu. 

După Rugăciunea 
Amvonulu i ,  preoţi i , 
ipodiaconii şi credincioşii 
au recitat împreună 
“ R ug ăc i u ne a  Pa p e i 
Francisc pentru Jubileul 
Milostivirii”, iar fiecare dintre cei prezenţi s-au 
apropiat pentru a venera printr-o sărutare icoanele 
împărăteşti şi Evanghelia (în care se află Vestea cea 
bună a Milostivirii lui Dzeu faţă de noi), primind 
ungerea cu Ulei sfinţit. 

Am trăit din plin Liturghia de azi; a fost frumos. 
La un moment dat, în timp ce se recita rugăciunea de 
inaugurare propusă de către Papa Francisc, mi s-au 
întipărit adânc cuvintele „Fă, Doamne, ca oricine se 
apropie de vreunul dintre slujitorii tăi să se simtă 
aşteptat, iubit şi iertat de 
Dumnezeu”. Concepţia mea 
este că atunci când te apropii 
de un preot, de un slujitor, 
ceva se primeşte. Mi-aş dori ca 
Biserica să iasă în întâmpinarea 
oamenilor. 

Eu chiar sper că ceva se 
va schimba cu ocazia acestui 
Jubileu, că lumea se va apropia 
mai mult de Dumnezeu şi de 
Biserică. Sper că se vor limpezi 
un pic lucrurile şi că omenirea 
va fi mai aproape de inima lui Dumnezeu. Sper din 
tot sufletul! Este evidentă strădania Papei de-a aduce 
lumea la Domnul, pentru ca aceasta să fie mai bună: 
sperăm că va reuşi! 

Orania Stoica 

L’INIZIO DEL GIUBILEO NELLA 
COMUNITÀ ROMENA GRECO-

CATTOLICA DI PADOVA 
 

Oggi, 13 dicembre 2015, nel contesto della 
Divina Liturgia della comunità greco-cattolica di 
Padova, è stato inaugurato l’Anno Giubilare della 
Misericordia. Dopo che Papa Francesco ha 
aperto a Roma la Porta della Misericordia l’8 di 
dicembre, l’intera Chiesa Cattolica è stata invitata 
a vivere localmente l’inizio dell’Anno di Grazia. 
Nella nostra comunità sono state eseguite due 
sigle con la scritta in lingua romena 
“Misericordiosi come il Padre” e “Maria, Madre 

della Misericordia”), che sono state istallate 
solennemente sopra le due icone imperiali di Cristo e 
della Madre di Dio. Le due sigle saranno presenti ad 

ogni Divina Liturgia che verrà 
celebrata in questo Anno 
Giubilare, per ricordarci che 
stiamo vivendo un tempo in cui 
c i  c o n v i e n e  r i c o r d a r e 
particolarmente la Misericordia 
di Dio. 
Dopo l a  l a  Pregh ie ra 
dell’Ambone, i sacerdoti, gli 
ipodiaconi e i fedeli presenti 
hanno recitato asssieme “La 
preghiera di Papa Francesco 
pe r  i l  G iu b i l e o  de l l a 

Misericordia”, ed ognuno dei presenti è passato in fila 
per venerare con un santo bacio le icone imperiali e il 
Vangelo (in cui si trova la Buona Novella della 
Misericordia di Dio per noi), ricevendo l’unzione con 
dell’Olio benedetto. 

Ho vissuto pienamente la Divina Liturgia di oggi; è 
stato molto bello. In un dato momento, mentre veniva 
recitata la preghiera d’inaugurazione proposta da Papa 
Francesco, mi hanno colpito le parole: „Fa’, o Signore, 
che chiunque si accosti a uno dei tuoi ministri si senta 

atteso, amato e perdonato da 
Dio”. La mia idea è che 
quando ti avvicini ad un 
sacerdote, ad un minstro di 
Dio, ricevi qualcosa. Vorrei 
che la Chiessa uscisse 
incontro alla gente. 
Io spero veramente che, con 
questo Giubileo, qualcosa 
cambierà, che la gente si 
avvicinerà di più a Dio e alla 
Chiesa. Spero che molte cose 
troveranno limpidezza e 

serenità e che l’umanità sarà più vicina al cuore di Dio. 
Lo spero con tutto il cuore! È evidente lo sforzo del 
Papa di portare il mondo verso il Signore, per essere 
più buono: speriamo che riuscirà! 

Orania Stoica 
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PORŢILE MILOSTIVIRII ÎN 
DIECEZA DE PADOVA  

şi datele în care acestea vor fi deschise: 
 
- Catedrală (/Duomo) –va fi deschisă duminică, 13 
decembrie 
- Bazilica Sf. Anton –duminică, 20 decembrie 
- Capela Închisorii “Due Palazzi” din Padova  
 –duminică, 27 decembrie 
- Sanctuarul Maicii Domnului a Milostivirii de la 
Terrassa Padovana (Conselve, PD) –joi, 11 februarie 
- Sanctuarul Sf.Leopold Mandic de la Padova, 
miercuri, 17 februarie (cu ocazia reîntoarcerii de la 
Roma a rămăşiţelor acestui sfânt capucin). 
 Vom stabili în cursul acestui an când anume să 
facem un pelerinaj al comunităţii măcar la una dintre 
aceste Porţi sfinte. 

LE PORTE DELLA MISERICORDIA 
NELLA DIOCESI DI PADOVA  
e le date nelle quali verranno aperte: 

 
- Basilica Cattedrale (/Duomo) –domenica, 13 
dicembre 
- Basilica pontificia di Sant’Antonio - domenica, 20 
dicembre 
- Cappella della Casa di reclusione Due Palazzi di 
Padova –domenica, 27 dicembre 
- Santuario di Terrassa Padovana dedicato alla Beata 
Vergine della Misericordia (Conselve - PD) - giovedì 11 
febbraio; 
- Santuario di San Leopoldo -mercoledì 17 febbraio, 
(in occasione del rientro della salma del santo 
cappuccino). 

Concorderemo durante l’anno quando 
compiere un pellegrinaggio con la comunità almeno 

18 OCTOMBRIE 2015: 
ÎNSCĂUNAREA NOULUI EPISCOP 
DE PADOVA †CLAUDIO CIPOLLA 
 
"Iată-mă! Sunt Claudiu, luat de Sf.Părinte Francisc 

din preaiubita biserică din Mantova şi 
trimis să iubesc măreaţa şi sfânta Biserică 
ce vieţuieşte în teritoriul Padovei, dar şi 
în teritoriile Vicenţei, Veneţiei, Treviso şi 
Belluno". Cu aceste cuvinte extrem de 
simple, astăzi 18 octombrie 2015, 
episcopul CLAUDIO CIPOLLA şi-a 
început cea dintâi predică, în cadrul 
Liturghiei de înscăunare a sa ca episcop 
al Padovei, în Catedrala Diecezei 
dedicată Înălţării Maicii Domnului la Cer. 

Cu câteva luni în urmă, pe 18 iulie 
2015, a fost făcută publică decizia Papei 
Francisc ce-l voia la Padova. Într-un 
interviu dat succesiv, noul episcop 
povestea că, atunci când a fost convocat 
la Roma de către nunţiul apostolic, se tot întreba care 
putea fi motivul; a inclus şi posibilitatea să i se ceară să 
devină episcop, însă nu şi-ar fi imaginat niciodată că 
planul era pentru un scaun atât de solicitant precum cel 
de la Padova. O Dieceză care se întinde pe raza a 5 
provincii, cu aproape 1.000 de preoţi (vreo 700 
diecezani şi restul călugări), cu peste un milion de 
credincioşi şi nenumărate activităţi, cu o istorie de 
secole de bogată tradiţie, nu-i un proiect tocmai uşor. 

 “Ah, tu eşti don Claudio, pe care l-am destinat 
pentru Padova?” l-a întrebat Papa Francisc într-o 

18 OTTOBRE 2015: 
L’INSEDIAMENTO DEL NUOVO 
VESCOVO †CLAUDIO CIPOLLA 
 
“Eccomi! Sono Claudio, preso dal Santo Padre 

Francesco dalla amatissima Chiesa di 
Mantova, e mandato ad amare la grande e 
santa Chiesa che vive nel territorio di 
Padova, ma anche in parte di quelli di 
Vicenza, Venezia, Treviso, Belluno”. Con 
queste parole estremamente semplici, oggi 
18 ottobre 2015, il vescovo CLAUDIO 
CIPOLLA ha iniziato la sua prima predica, 
nel contesto della Liturgia di insediamento 
quale vescovo di Padova, nella Cattedrale 
della Diocesi dedicata all’Assunzione della 
B.V.Maria al Cielo. 
Alcuni mesi addietro, il 18 luglio 2015, fu 
resa pubblica la decisione di Papa 
Francesco che lo voleva a Padova. In 
un’intervista rilasciata successivamente, il 

nuovo vescovo raccontò che, allorché fu convocato a 
Roma dal nunzio apostolico, si chiedeva quale potesse 
essere il motivo; ha incluso la possibilità che gli venisse 
chiesto di diventare vescovo, però non si sarebbe 
immaginato che il progetto su di lui era per una sedia 
così impegnativa come quella di Padova. Una Diocesi 
che si estende sulla superficie di 5 provincie, con quasi 
1.000 sacerdoti (cca. 700 diocesani e il resto religiosi), 
con oltre un milione di fedeli e innumerevoli attività, 
con la storia di secoli di ricca tradizione, non è che sia 
un’impresa del tutto facile. 
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întâlnire pe 10 septembrie. “Toţi mi-au spus despre tine 
că eşti cel mai potrivit pentru acea Dieceză!” Noul 
episcop s-a născut pe 11 februarie 1955, şi este preot 
din 1980. A activat în diferite comunităţi din dieceza de 
Mantova, cu cercetaşii, cu Acţiunea Catolică, a fost 
director al Caritas-ului şi vicar episcopal pentru 
pastoraţia diecezei din care se trăgea familia De 
Gonzaga. În 27 septembrie 2015, a fost hirotonit 
episcop în catedrala de Mantova. 

Noul episcop are o voce caldă, aşa cum cred că-i 
este şi sufletul; cel puţin nu poţi să deduci altceva din 
primele semne date şi din cele dintâi alegeri concrete pe 
care le-a făcut. A intrat în Catedrală mod simplu şi 
cordial, după ce, şi-a petrecut dimineaţa alături de 
oamenii bolnavi şi de preoţii în vârstă din structura 
“Piccolo Cottolengo –OPSA”. În predica de la 
L i t u r g h i a  d e 
înscăunare, a vorbit 
despre comuniunea şi 
despre tot binele care 
există deja -şi în care 
el însuşi se va insera 
pas cu pas-, fără 
pretenţia că istoria va 
începe de la persoana 
p r o p r i e .  L e - a 
mulţumit preoţilor şi 
tuturor consacraţilor 
a f i r m â n d  c ă 
recunoaşte "în aceştia 
darurile lui Dzeu 
pent ru  B iser i ca 
noastră, (în care) sunt chemat de către Evanghelie nu să 
intru în competiţie spre locul cel mai de sus -după 
logica lumii, ci după logica slujirii, a umilinţei, a 
coborârii. Adică valorile (care au fost) trăite de Isus şi 
insuflate Bisericii de către Spiritul Sfânt". 

Înainte de începerea Liturghiei, episcopul a primit 
salutul de bun-venit din partea primarului Padovei şi a 
autorităţilor civile. Patriarhul şi Mitropolitul Veneţiei - 
Francesco Moraglia l-a întronizat pe scaunul episcopal 
al episcopului sf. Prosdocimo (sec. I, discipol direct al 
apostolului Petru). Informal şi neîncadrat în scheme 
(citeam că a cerut să nu fie numit "Excelenţă" ci "don/
părinte Claudio"), a vorbit în predică despre această 
libertate, despre a fi autentic -test care va fi dat mereu 
cu noi, cu toţi: "Legătura cu Isus este pentru mine 
spaţiu al libertăţii, al creativităţii, al noutăţii. 
Este ...spaţiu pentru profeţie! Vor da mărturie despre 
aceasta nu atât cuvintele mele, ci însăşi viaţa mea 
personală. Ştiu că disponibilitatea îmi va fi măsurată de 
către voi, ştiu că poporul lui Dzeu vede bine şi că nu 
poate fi înşelat de strategiile moderne de comunicare". 
"Am câteva lucruri pe care trebuie să le revăd în mine 
însumi şi, prevăd, de asemenea, pentru stilul slujirii 
episcopale pe care sunt pe punctul de-a o începe şi care 
conferă plinătate diaconatului şi preoţiei mele. Nu mi se 
cuvin, şi aşa trebuie să fie cel puţin între noi, creştinii, 
titluri, onoruri, locurile din faţă. Nu pot să accept 

“Sei tu don Claudio, che ho destinato a Padova?” 
gli ha chiesto Papa Francesco durante un incontro il 10 
settembre. “Tutti mi hanno detto che sei il più adatto 
per quella Diocesi!” Il nuovo vescovo nacque l’11 di 
febbraio 1955 ed è sacerdote dal 1980. Ha lavorato 
presso varie comunità della diocesi di Mantova, con gli 
scout, con l’Azione Cattolica, è stato direttore della 
Caritas e vicario episcopale per la pastorale della 
diocesi dei De Gonzaga. Il 27 settembre 2015, è stato 
ordinato vescovo nella cattedrale di Mantova. 

Il nuovo vescovo ha una voce calda, così come 
credo sia il suo animo; almeno non puoi dedurre 
diversamente dai primi segni che ha dato e dalle prime 
scelte concrete che ha fatto. Egli è entrato nella 
Cattedrale in modo semplice e cordiale, dopo che, 
aveva passato la mattina assieme agli ospiti ammalati e 

ai sacerdoti anziani della 
struttura del “Piccolo 
C o t t o l e n g o  – O P S A ” . 
Nell’omelia della Messa di 
insediamento, egli ha parlato 
della comunione e del bene 
che esiste già –e nella quale si 
inserirà passo dopo passo-, 
senza la pretesa che la storia 
inizi dalla propria persona. 
Ha ringraziato i sacerdoti e 
tutti i consacrati, affermando 
che riconosce in essi “i doni 
di Dio per la nostra Chiesa, 
(mentre io) sono richiamato 
da l  Vange lo  non  a 

primeggiare secondo le logiche del mondo, ma 
secondo quelle del servizio, dell’umiltà, 
dell’abbassamento. Quelle vissute da Gesù e 
comunicate alla Chiesa dal suo Spirito”. 

Prima dell’inizio della Messa, il vescovo ricevette il 
saluto di ben venuto da parte del sindaco di Padova e 
delle autorità civili. Il Patriarca Metropolita di Venezia 
–Francesco Moraglia lo ha intronizzato sulla sede 
episcopale del vescovo s. Prosdocimo (sec. I, -
discepolo dell’apostolo Pietro). In modo informale e 
non schematizzato (leggevo che avrebbe chiesto di non 
essere chiamato “Eccellenza”, ma “don Claudio”), ha 
parlato nella predica di questa libertà, dell’essere 
autentico – esame che verrà continuamente dato con 
tutti noi: “Il mio legame con Gesù è per me spazio di 
libertà, di creatività, di novità. È… spazio di profezia! 
Lo diranno non tanto le mie parole, ma la mia vita 
personale. So che questa mia disponibilità sarà misurata 
da voi, so che il popolo di Dio vede bene e non può 
essere ingannato dalle moderne strategie 
comunicative”. “Ho un po’ di cose da rivedere in me 
stesso e, prevedo, anche per lo stile del servizio 
episcopale che mi accingo a svolgere e che conferisce 
pienezza al mio diaconato e presbiterato. Non mi si 
addicono, e così deve essere almeno tra noi cristiani, 
titoli, onorificenze, primi posti. Non posso accettare 
distanze sociali e di classe. Il Vangelo mi chiede di 
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distanţe sociale şi de clasă. Evanghelia îmi cere să fiu 
slujitor! Să fiu «cel din urmă»!" 

Din discuţiile avute după Liturghie, mi-a reieşit că 
nu am fost singurul pe care anumite cuvinte de-ale 
noului episcop l-au pus pe gânduri. Întâi, a folosit faţă 
de Dieceză o formulă tipică a ritualului căsătoriei: „Vă 
mulţumesc. Acum vom trăi alături «la 
bucurie şi la durere, la sănătate şi la 
boală, în toate zilele vieţii noastre»”. 
Teologia spune clar că episcopul este 
mirele diecezei sale, însă a fost frumos 
să o aud atât de explicit! Mai apoi, într-
un mod cu totul spontan, "Don 
Claudio" a făcut un legământ în faţa 
poporului Diecezei pe care astăzi a 
preluat-o: "Aş dori să las un semn (ştiu 
că nu e totul şi că nu e îndeajuns, însă 
sunt sigur că mă va ajuta, cel puţin pe 
mine) al onestităţii angajamentului 
meu: constă în promisiunea de a nu 
reţine pentru mine nimic din ceea ce 
îmi va fi dat de-a lungul slujirii 
pastorale în dieceza de Padova. Este un 
fel de promisiune de sărăcie pe care o fac înaintea 
voastră. Îmi voi încheia slujirea episcopală fără a face să 
crească cu nici măcar un euro contul curent şi 
patrimonial personal, a cărui gestiune o voi preda-o 
birourilor noastre". 

Am înţeles că noul episcop cunoaşte Biserica 
Română Unită. În aplecarea sa spre caritate, s-a deplasat 
de mai multe ori şi în România, la Sighet, pentru a 
sprijini câteva călugăriţe în acţiuni sociale desfăşurate în 
sânul Bisericii Greco-Catolice. Din partea acestei 
Biserici, au fost prezenţi la acest moment solemn pr. 
Vasile Barbolovici (vicar episcopal-sincel pentru greco-
catolicii din Triveneto), pr. Aetius Pop, pr. Cristian 
Sabău şi ipodiaconul Marius Păcală, din partea 
comunităţii româneşti din Padova.  

Întru mulţi ani, “Don Claudio”: fie ca Domnul să 
vă dăruiască putere pentru a fi fidel promisiunuilor 
făcute astăzi, pentru a păstra aceeaşi deschidere şi 
simplitate, pentru a nu vă lăsa îmbâcsit şi alterat de 
greutăţile vieţii, de mrejile şi de ademenirile puterii. 
Fireşte, timpul şi experienţa pot să remodeleze, să 
tempereze entuziasmul şi elanul iniţial, însă vă dorim ca 
spiritul de astăzi să rămână mereu viu! 

Pr. Cristian Sabău 
Fotografiile au fost preluate de pe: www.diocesipadova.it 

essere servo! Di essere «ultimo»!” 
Dalle risonanze avute alla fine della Messa, mi è 

diventato palese che non ero stato l’unico su cui alcune 
parole del nuovo vescovo hanno esercitato una forte 
impressione. Anzitutto, egli ha usato nei confronti della 
Diocesi parole tipiche del rito del matrimonio: “Grazie. 

Adesso vivremo insieme «nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia, 
tutti i giorni della nostra vita»”. La 
teologia afferma chiaramente che il 
vescovo è lo sposo della sua diocesi, 
però è stato bello sentirlo dire in una 
maniera così esplicita! E poi, in modo 
del tutto spontaneo, “Don Claudio” 
ha fatto un legame davanti al popolo 
della Diocesi che oggi ha preso in 
possesso: “Vorrei lasciare un segno 
(so che non è tutto e che non è 
sufficiente, ma sono certo che aiuterà 
me) dell’onestà del mio impegno: 
consiste nella promessa di non 
trattenere per me nulla di quanto mi 
verrà consegnato nel corso del mio 

servizio pastorale nella diocesi di Padova. Una specie di 
voto di povertà che emetto di fronte a voi. Terminerò 
il mio servizio episcopale senza accrescere di un euro il 
conto corrente e patrimoniale personale, la cui gestione 
consegnerò ai nostri uffici”. 

Ho appreso che il nuovo vescovo conosce la 
Chiesa Romena Unita con Roma. Nella sua sensibilità 
caritatevole, si è recato più volte in Romania, a Sighet, 
per sostenere alcune suore in azioni sociali svolte nella 
Chiesa Greco-Cattolica. Da parte di questa Chiesa, 
sono stati presenti a questo momento solenne il p. 
Vasile Barbolovici (vicario episcopale per i greco-
cattolici romeni del Triveneto), p. Aetius Pop, p. 
Cristian Sabău e l’ipodiacono , Marius Păcală da parte 
della comunità romena di Padova. 

Ad multos annos, “Don Claudio”: che il Signore 
Le conceda forza per essere fedele alle promesse fatte 
oggi, per mantenere la stessa apertura e semplicità, per 
non lasciarsi contaminare ed alterare dai pesi della vita, 
dalle reti e dalle lusinghe del potere. Certamente, il 
tempo e l’esperienza possono rimodellare, temperare 
l’entusiasmo e lo slancio iniziale, però Le auguriamo 
che lo spirito di oggi rimanga sempre vivo! 

P. Cristian Sabău 
Le foto sono state prese da: www.diocesipadova.it 

STEMA EPISCOPULUI CLAUDIO 
Motto-ul: “Curaj, ridică-te, te cheamă” (Mc 10,49) 
Partea roşie a scutului: roşul este culoarea 
iubirii şi a sângelui vărsat de Cristos pentru noi 
Cana cu apă: referinţă la sf.Prosdocimus, 
primul episcop care a predicat şi botezat la PD 
Partea argintie a scutului: simbolul 
transparenţei, al Adevărului şi al Dreptăţii. 
Picurii de sânge: amintesc de relicva 
picurilor de sânge ai Mântuitorului păstrată la 
Mantova, de unde provine episcopul Claudio. 

LO STEMMA DEL VESCOVO CLAUDIO 
Il Motto: “Coraggio, alzati, ti chiama!” (Mc 10,49) 
Parte rossa dello scudo: il rosso è il colore 
dell’amore e del sangue versato da Cristo per noi 
Brocca di acqua: riferimento a s.Prosdocimo, 
primo vescovo che ha predicato e battezzato a PD 
Parte argentea dello scudo: simbolo della 
trasparenza, della Verità e della Giustizia. 
Il seminato con gocce di sangue: ricordano 
la reliquia delle gocce di sangue del Salvatore 
che è conservata a Mantova, il luogo di 
provenienza del vescovo Claudio. 

http://www.diocesipadova.it
http://www.diocesipadova.it
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15.11.2015 - TESTUL OREI DE RELIGIE: 
CUM PUNEM ÎNTREBAREA  
DESPRE FECIOARA MARIA 

 
De ce credeţi că la Liturghie, mai înainte de a se 

rosti Crezul, preotul iese înaintea credincioșilor și îi 
îndeamnă: „să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să 
mărturisim”? De aceea, pentru că Sfinții Părinți care au 
scris Liturghia știau că oamenii își pot mărturisi credința 
în Dumnezeu și cu dușmănie unii față de alții. Să luăm 
aminte cum mărturisim, nu numai ce mărturisim. Sau vă 
închipuiți că fariseii din evanghelie nu aveau credință în 
Dumnezeu? 

Dacă toate religiile lumii au ajuns să aibă ceva în 
comun, cum se spune adesea (o judecată, de altfel, 
ridicol de superficială, ca și cum ai spune: toate cărțile au 
ceva în comun), nu este iubirea, ci dușmănirea 
păcătosului. (Însă e foarte adevărat că unii îl dușmănesc 
numai din cuvinte, în timp ce alții pun mâna pe 
kalașnikoave!) „Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca 
ceilalți” nu e doar rugăciunea fariseului, ci s-a făcut 
sensul credinței multora. 

Și de ce simt credincioșii nevoia să-i deteste pe 
ceilalți? Pentru că bucuria credinței noastre nu ne este de 
ajuns: vrem ca nenorocirea celorlalți să ne asigure și de 

dreptatea noastră. De ce să nu o spunem? au pățit 
ispita asta chiar și sfinții cei mai mari. Profetul Iona s-a 
supărat când Dumnezeu i-a iertat pe niniviteni: „mai 
bine nu mă mai trimiteai la ei, Doamne! știam eu că 
ești îndelung-răbdător și mult milostiv.” Iar apostolii 
Ioan și Iacob au vrut să coboare foc din Cer peste satul 
de samarineni care l-a alungat pe Hristos: „Doamne, 
vrei să cerem ca să se coboare foc din Cer și să-i 
mistuie pe toți, așa cum a făcut și prorocul Ilie?” 
Amintirea prorocului Ilie are aici tâlcul ei: apostolii 
vroiau să arate că cererea lor crudă avea mărturie chiar 
în Sfintele Scripturi (o paralelă pe care am găsit-o în 
aceste zile ale tragediei de la „Colectiv” la noii zeloți ai 
credinței). Și ce le răspunde Hristos? Evanghelistul 
Luca spune că „i-a certat”: „Oare nu știți voi fiii cărui 
Duh sunteți? oare nu știți voi că eu n-am venit să pierd 
sufletele, ci să le mântuiesc?” 

Oamenii nu se socotesc așa, dușmănoși cu alții, ci 
se închipuie, săracii, că apără dreptatea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este iubitor, dar și drept judecător, îți 
amintesc ei, însă uită imediat cum se roagă ei înșiși: „să 
nu intri, Doamne, la judecată cu robii tăi, că nimeni nu
-i drept înaintea Ta”. Urâm păcatul, nu pe păcătos, se 
scuză ei, dar pe ascuns fiecare își are micul său iad 
păzit de canoane strașnice și populat cu cele mai 

În noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv, situat 
în Sectorul 4 din București într-o fostă hală a fabricii Pionierul, a avut 
loc un incendiu devastator. Focul s-a declanşat în timpul unui concert 
gratuit al trupei heavy-metal “Goodbye to Gravity” (Adio 
Gravitaţiei), cu ocazia lansării unui nou album, numit „Mantras of 
War” (Mantre de război). La ora actuală (14 decembrie), bilanţul 
victimelor a ajuns la 61 de decese, iar 40 de răniţi ar fi internaţi în 
spitale din Bucureşti, în vreme ce aproape 27 în diferite clinici din 
Europa. 

Incidentul a pus degetul pe rana proastei gestiuni generale din 
România, a lucrului făcut de mântuială şi a corupţiei din spatele 
administraţiei publice, şi a devenit prilej pentru mitinguri şi proteste de 
stradă. În urma acestor manifestaţii, a căzut Guvernul Ponta şi au 
răsunat proteste puternice împotriva Bisericii Ortodoxe pe motivul că e 
coruptă şi nu reuşeşte să rămână aproape de popor. La câteva zile de la 
incendiu, au apărut ştiri cum că anumiţi profesori de religie ortodoxă ar 
fi adresat elevilor întrebarea “Ce ar fi făcut Fecioara Maria dacă era 
invitată în clubul Colectiv?” sugerându-le că ascultarea muzicii rock este 
eschivalentul posesiunii demonice şi că victimele incendiului au fost 
pedepsite de Dzeu pentru ca frecventau astfel de locuri. 

 Părintele Ioan Florin Florescu este 
un preot ortodox ieşean, care a luat poziţie faţă 
de acest mod de a concepe lucrurile. Absolvent al 
şcolii de Teologie, fost gazetar, fost editor la 
Editura Polirom, cercetător ştiinţific în filologie, 
pr. Ioan Florin Florescu trăieşte actualmente în 
Scoţia şi combină pastoraţia cu munca menită 
să îi asigure traiul. Părintele publică pe un blog 

personal numit JURNAl SCOŢIAN (pe 
care îl recomandăm cu căldură!), de pe care (cu 
amabila sa permisiune) am preluat articolul: 

 La notte del venerdì, 30 ottobre 2015, nel club “Colectiv”, che 
si trova nel distretto 4 di Bucarest, in un ex capannone della fabbrica 
“Pionierul”, ha avuto luogo un incendio devastante. Il fuoco si è 
scatenato durante un concerto gratuito della truppa heavy-metal 
“Goodbye to Gravity” (Addio alla Gravità), in occasione della 
prolusione del nuovo album „Mantras of War” (Mantra di guerra). 
Attualmente (14 dicembre), il bilancio delle vittime ha raggiunto i 61 
decessi, 40 feriti sarebbero ancora ospiti presso vari ospedali di 
Bucarest, mentre altri quasi 27, presso varie cliniche d’Europa. 
 L’evento ha messo il dito sulla piaga della cattiva gestione 
generale in Romania, delle cose fatte tanto per essere fatte e della 
corruzione che ci sta dietro alla pubblica amministrazione, e divenne 
occasione per marce e proteste di strada. In seguito a queste 
manifestazioni, il Governo Ponta si è dimesso e si sono sentite forti 
proteste contro la Chiesa Ortodossa a motivo della corruzione e del 
fatto che non riesce a stare vicina al popolo. Alcuni giorni dopo 
l’incendio, hanno iniziato a circolare notizie circa il fatto che taluni 
insegnanti di religione ortodossa avrebbero rivolto agli alunni la 
domanda “Che cosa avrebbe fatto la Vergine Maria se sarebbe stata 
invitata nel club Colectiv?”, suggerendo che l’ascolto della musica rock 
fosse sinonimo della possessione demonica e che le vittime dell’incendio 
sarebbero state punite da Dio poiché frequentavano simili luoghi. 
 Il padre Ioan Florin Florescu è un sacerdote ortodosso di 
Iaşi, che ha preso posizione nei confronti di questo modo di concepire le 
cose. Dopo aver studiato la Teologia, è stato pubblicista, editore presso 
le edizioni “Polirom” e studioso di filologia. Il padre Ioan Florin 
Florescu ha seguito l’itinerario storico delle traduzioni della Bibbia in 
lingua romena. Attualmente vive in Scozia e combina l’attività 
pastorale con il lavoro per assicurar da vivere per la propria famiglia. 
Il padre pubblica su un blog personale che si chiama DIARIO/
GIORNALE SCOZZESE, da cui abbiamo preso (con il suo 
gentile consenso) il seguente articolo in lingua romena: 
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concrete figuri care îl neliniștesc sau doar îl enervează: 
atei, eretici, rockeri, homosexuali, ziariști, deținători de 
carduri, oengiști, bursieri, ecumeniști, feisbukiști 
antipatici și blogări dubioși. Un părinte obișnuia să-i 
spună Sfântului Siluan Athonitul: „Toți 
ereticii vor arde în iad.” Acesta este un canon 
al Bisericii, e adevărat. Dar Sfântul Siluan îi 
răspundea: „Eu nu știu aceasta. Iubirea nu 
poate suporta gândul ăsta. Eu cred doar în 
Biserica Ortodoxă, unde este bucuria 
mântuirii și smerenia lui Hristos”. Iar acesta 
nu mai este un canon, este cugetul Bisericii. 
Înseamnă oare că Sfântul Siluan își iubea mai 
puțin Biserica și se îndoia de adevărul 
credinței ei? Nu, nu spun să stăm ca oile și să 
behăim cuminte când lupii dau târcoale 
stânii: dar dacă acțiunile noastre și cuvintele 
noastre nu arată bucuria credinței, ci 
detestarea adversarilor ei, atunci ar fi mai 
bine să tăcem. 

Zilele trecute, un profesor de religie mai 
original (dar acesta este un lucru bun) a 
crezut că-i va învăța ceva pe copiii săi, 
punându-le întrebarea: ce-ar fi făcut Fecioara 
Maria dacă ar fi fost invitată la clubul Colectiv? Aș vrea 
să-i răspund eu ceea ce, probabil, aștepta de la elevii săi: 
nu, nu s-ar fi dus. Cum nu cred că s-ar fi dus, ducând 
jocul mai departe în zilele noastre, la bal sau la plajă, la 
restaurant sau în concedii în străinătate și, în general, în 
multe locuri în care călcăm și noi, și profesorul care 
pune această întrebare. Dar acum l-aș întreba eu: și ce-i 
cu asta? ce a învățat el niște copii cu întrebarea lui? I-a 
învățat, cu multă subtilitate, osândirea, judecarea 
aproapelui care, vezi bine, s-a dus acolo unde nu s-ar 
duce Fecioara Maria. I-a învățat că, ducându-se acolo, „și
-au căutat-o”, cum alții, mai puțini subtili, au spus-o de-a 

dreptul. I-a învățat prin asta nu frica de Dumnezeu, ci 
teroarea. Teroarea focului din Cer care pedepsește 
păcătoșii, aceeași pe care au împrăștiat-o vineri în Paris 
jihadiștii care au omorât o sută treizeci de oameni. 

Întrebarea credinței însă, a credinței 
ortodoxe, pentru oricine, învățător sau elev, 
ar fi trebuit să fie aceasta: ce-ar fi făcut 
Fecioara Maria când ar fi aflat că zeci de 
tineri au murit într-un incendiu? Ce face 
Maica Domnului, pe care Biserica a numit-
o „rugătoare neîncetată a lumii” și „izvorul 
milei”, în aceste zile de agonie, când ei 
continuă să se stingă unul câte unul, iar 
pentru noi număr cu număr într-o știre cu 
tot mai puține rânduri? Pe cea care, spun 
Părinții, „nu judecă pe nimeni”, să nu o 
pună profesorii de religie să-i judece pe 
tinerii care s-au dus în club. 
Nu știu ce au răspuns elevii, dar profesorul 
nostru n-a trecut testul orei de religie. Sunt 
anumite momente în care, cu toată 
amărăciunea, trebuie să le dau dreptate 
ateilor: nici eu mi-aș lăsa copiii să învețe la 
școală cum Fecioara Maria judecă păcătoșii. 

Profesorul nostru e un om bun și îl iubește cu multă 
râvnă pe Dumnezeu, dar a rămas cu Biblia la profetul 
Ilie și nu a mai ajuns la epistolele apostolului Ioan, 
care, după ce a fost certat de Domnul, a înțeles sensul 
iubirii: „În aceasta este iubirea: nu că noi îl iubim pe 
Dumnezeu, ci că Dumnezeu ne iubește pe noi și l-a 
trimis pe Fiul său jertfă de ispășire pentru păcatele 
noastre.” (1 Ioan 4,10) 

Pr. Ioan-Florin Florescu 
Preluat de pe: https://ioanflorin.wordpress.com/2015/11/15/ 
testul-orei-de-religie-cum-punem-intrebarea-despre-fecioara-maria/ 

Autorul articolului care urmează, CRISTIAN 
BĂDILIŢĂ, este un teolog, eseist, traducător și poet român 
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. Cititorii noştri au mai avut 
ocazia să-i lectureze articolul “Unificarea datei Paştilor” în 
nr. 16/an V (aprilie 2015).  

L’autore dell’articolo che segue, CRISTIAN 
BĂDILIŢĂ, è teologo, saggista, traduttore e poeta romeno 
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 lingua romena e francese ed ha curato la traduzione 
romena commentata della Bibbia greca “Septuaginta”, nonché 
l’edizione scientifica degli scritti di Nicolae Steinhardt. Ai 
lettori, la nostra rivista ha già avuto modo di proporre il suo 

articolo “Sull’unificazione della data della Pasqua”, nel n.16/anno 
V (aprile 2015). Ora proponiamo –purtroppo solamente in lungua 
romena- alcune sue pagine sulle tradizioni natalizie. 

Crăciunul a fost ignorat de creştinii din primele 
secole. Doar Matei şi Luca menţionează episodul de la 
Betleem. Conform relatării evanghelistului Luca, Maria 
va fi născut în ieslea unui han, iar primii care I se vor 
închina Mântuitorului vor fi câţiva păstori care-şi păzeau 
turmele în apropiere, de unde concluzia că ne aflăm în 
anotimpul cald al anului, cuprins între aprilie şi 

octombrie. Departe, aşadar, de miezul iernii. Tradiţia care 
spune că Maria a născut într-o peşteră este atestată de 
Protoevanghelia lui Iacob (sec. II) şi de unii Părinţi ai Bisericii. 
Tot Protoevanghelia lui Iacob prezintă un alt personaj, preluat 
ulterior în iconografia creştină: moaşa Salomeea, un fel de 
Toma Necredinciosul femeie, ca-re-şi exprimă îndoiala cu 
privire la fecioria tinerei Maici a Domnului. în momentul în 

DATA CRĂCIUNULUI, SEMNIFICAŢIA POMULUI DE CRĂCIUN ŞI ALTE OBICEIURI 
Textul de faţă este preluat din volumul Cristian Bădiliţă, Teme, personaje, sărbători creştine şi tradiţionale 

româneşti. Un ghid pentru credincioşii din sec XXI, Ed. Vremea, Bucureşti 2014, pp. 218-225. 
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care doreşte să verifice miracolul, mâna i se usucă, dar i se 
vindecă după ce-şi recunoaşte greşeala. Conform 
Evanghelici după Matei, câţiva magi au venit special din 
Orient pentru a se închina pruncului abia născut. Matei nu 
le precizează numărul, dar spune că aceştia I-au oferit lui 
Isus trei daruri: aur, smirnă şi tămâie. După numărul 
darurilor s-a dedus numărul magilor. Ulterior, ei au căpătat 
şi un nume: Gaspar, Baltazar şi Melchior (priita atestare se 
află în Cartea armeană a copilăriei lui Isus, din secolul al Vl-
lea). În superbul său roman Gaspard, Melchior et Balthazar, 
Michel Tournier adaugă şi ut al patrulea mag, pasionat de 
patiserie, care se va împărtăşi, primul, din sfânta euharistie. 

Revenind la data naşterii lui Isus, 
mai multe ipoteze simbolico-
matematice au fost sugerate până în 
anul 325, când, la Sinodul de la 
Niceea, s-a impus 25 decembrie. De 
pildă, un „computus pascal" din 243 
propune 28 martie. De ce? Autorul 
glosează pe marginea Genezei, unde 
se spune că Dumnezeu a separat 
lumina de întuneric, cele două 
„jumătăţi" fiind egale. „Lumina" este 
egală cu “întunericul" la echinoxul de 
primăvară, 25 martie. Tot după 
relatarea din Geneză, soarele a fost 
creat „a patra zi", fapt care ar fixa 
Crăciunul pe 28 martie, întrucât Isus, 
conform profeţiei din Malachia 4,2, 
este „Soarele dreptăţii". Alte surse 
antice menţionează 2 aprilie, 19 
aprilie, 20 mai. Într-un pasaj din 
Cronografie, Iulius Africanul (sec. III), propune 25 
decembrie, plecând de la premisa câ 25 martie ar fi data 
conceperii lui Isus (Bunavestire). Oricum ar sta lucrurile, cert 
este că în primele trei secole creştinii nu au avut o 
sărbătoare specială dedicată Naşterii. Paştele, 
comemorarea morţii şi a învierii Domnului, rămne 
punctul de referinţă. Teologia răscumpărării prin jertă avea 
să atragă după sine şi teologia Întrupării, a manifestării lui 
Dumnezeu printre oameni. 

Unii însă considerau că dumnezeirea lui Isus nu 
manifestat efectiv şi plenar decât în momentul botezului 
săvârşit în apele Iordanului de Ioan Botezători (Epifania). 
Alt curent, ulterior ortodox, suprapunea momentul 
îndumnezeirii cu cel al naşterii/Întrupării. Prima menţiune 
istorică despre sărbătorirea botezului lui Isus se află în 
Stromatele lui Clement Alexandrinul (1,21,146,1), autor din 
secolul al II-lea. La originea sărbătorii s-ar afla gnosticul 
Basilide. Trebuie amintit că pentru Basilide şi discipolii săi 
întruparea lui Isus nu joacă un rol important în mântuire, 
aceasta fiind socotită rezultatul unui proces spiritual, 
interior. Basilide sărbătorea pe 6 ianuarie epiphaneia, 
„manifestarea lui Hristos" în lumea pământească prin 
mijlocirea Duhului Sfânt. Nu era vorba despre naşterea 
pruncului Isus din Fecioara Maria. Gnosticii alexandrini 
au ales data respectivă din motive polemice, pentru a 
contracara un cult păgân: fie al lui Dionysos, fie al Eon - 
născut din fecioara Core - fie al lui Osiris. În noaptea de 6 
ianuarie, se credea, apele Nilului primeau o putere 

miraculoasă de la aceste zeităţi. Deşi intemeiată de 
Gnostici, sărbătoarea Epifaniei (6 ianuarie) a fost 
preluată de majoritatea Bisericilor din Orient. Numai că 
acestea nu se limitau la comemorarea botezului 
Mântuitorului, ci au extins sensul sărbătorii integrând în 
ea comemorarea naşterii Lui, venirea magilor şi nunta 
din Cana Galileii. Prin urmare, până în secolul al IV-lea,  
data Crăciunului a fost 6 ianuarie, data epifaniei. Cum se 
ştie, catolicii sărbătoresc şi astăzi epifania şi sărbătoarea 
celor trei regi-magi pe 6 ianuarie, zi în se împarte şi 
celebra la galette des rois. 

Disputele cristologice stârnite de arianism şi oficia
lizarea politică a creştinismului au avut 
repercusiuni şi asupra calendarului 
bisericesc. Aniversarea naşterii lui Isus 
pe 25 decembrie apare pentru prima 
dată la Roma, într-o Cronografie din anul 
336. La originea noii date se află, pe de 
o parte, preluarea de creştinism a marii 
sărbători mitraice a Soarelui, pe de altă 
parte, condamnarea învăţăturii lui Arius 
la Sinodul de la Niceea. Anatemizând 
arianismul, care îl subordona pe Hristos 
Tatălui, considerându-L creat, Sinodul a 
t r anşa t  ş i  a su p r a  ches t iu n i i 
îndumnezeirii lui Hristos, separând 
încarnarea sau întruparea de Epifanie. 
Prin urmare, cele două momente din 
viaţa Mântuitorului, fiecare cu un sens 
teologic diferit, trebuiau serbate 
separat. Faptul că ambele continuau să 
fie sărbătorite pe 6 ianuarie risca să 

perpetueze un amalgam primejdios. Data Crăciunului s-a 
suprapus, aşadar, din raţiuni deopotrivă telogice şi 
politice, peste data sărbătoririi Sol invictus („Soarele 
neînvins"), impusă la Roma încă de pe vremea lui 
Heliogabal şi susţinută de Constantin cel Mare. Astfel, 
sărbătoarea păgână, legată de cultul Soarelui, care în 
decembrie renăştea „din propria cenuşă", avea să-şi 
schimbe semnificaţia, devenind sărbătoarea naşterii lui 
Isus, Fiul lui Dumnezeu. 

* 
Tradiţia pomului de Crăciun este mult mai 

recentă, chiar dacă obiceiul de-a împodobi casele de 6 
ianuarie, ziua Epifaniei, cu ramuri şi buchete de verdeaţă 
urcă până în secolul al IV-lea. Conform teologului Oscar 
Cullmann, originea bradului împodobit cu globuri şi 
beteală s-ar afla în „misterele" medievale, piese de teatru 
cu subiect biblic, reprezentate în pieţele din faţa marilor 
catedrale. Există atestări în regiunea renană, dar 
investigaţiile ar putea aduce noi surprize. Una dintre 
„piesele" jucate de Crăciun se desfăşura în rai, 
personajele principale fiind Adam, Eva, diavolul şi 
heruvimul cu sabia de foc, decorul constând într-un 
pom (pomul cunoaşterii binelui şi răului). Biblia nu 
precizează specia acestui pom, dar încetul cu încetul 
europenii au optat pentru măr. Cum pe 24 decembrie, 
ajunul Crăciunului, este imposibil de găsit un măr (pom) 
verde, bradul s-a impus de la sine. De crengile sale 
atârnau mere, dar şi ostii - pâini din aluat nedospit care-
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L simbolizau pe Isus. Merele şi ostiile împodobeau, 
aşadar, brazii din faţa catedralelor în noaptea naşterii 
Mântuitorului, sugerând că păcatul intrat în lume prin 
greşeala celor doi protopărinţi, Adam şi Eva, a fost 
«răscumpărat prin jertfa lui Isus. Ulterior, creştinii mai 
înstăriţi au dorit să aibă câte un brad 
împodobit în propria casă. Acolo unde nu 
era destul loc, bradul era agăţat de tavan, 
născându-se în felul acesta un nou simbol: 
pomul vieţii, cu rădăcinile înfipte în cer. 
Desigur, pomul vieţii este un arhetip 
cvasiuniversal, ale cărui semnificaţii nici nu 
mai trebuie amintite. Dar ceea ce mi se pare 
important pentru subiectul nostru e 
sublinierea substratului biblic şi hristologic 
al pomului de Crăciun. Globurile 
strălucitoare de astăzi sunt urmaşele directe 
ale ostiilor din perioada medievală, iar 
cadour i l e ,  lumânăr i le ,  candele l e 
reactualizează momentul de închinare a 
regilor-magi. Din Alsacia, tradiţia bradului 
de Crăciun s-a răspândit atât spre estul cât 
şi spre vestul Europei, inclusiv spre continentul american. 

În memoriile sale publicate sub titlul Din viaţa familiei 
Ion C. Brătianu, 1821-1891, Sabina Cantacuzino, fiica 
omului politic liberal, povesteşte despre tradiţia bradului 
de Crăciun la vila Florica, de lângă Piteşti, între anii 1873-
1878, pe când era copilă. Reproduc aici savurosul 
paragraf: „Bradul cel mai înalt din târgul din Piteşti era 
fixat pe o măsuţă de Adolf dogarul şi aşezat în camera 
turcească. Acolo se încuiau două zile mama, guvernanta şi 
Petrache, care mai lucra şi noaptea la poleiala nucilor, 
facerea cornetelor de hârtie aurie cu flori colorate şi alte 
accesorii. Noi ne învârteam şi pândeam fiecare zgomot, 
fiecare mişcare. În fine, în ziua hotărâtă ne puneam 
hainele de sărbătoare, bruftuiam pe cei mici întârziaţi, le 
ajutam să se gătească şi coboram cu toţii la intrare. 
Deodată uşile se deschideau: muţi de admiraţie stam 
înmărmuriţi câteva secunde, pentru a ne repezi apoi cu 
ţipete de bucurie şi a alerga împrejurul pomului minunat, 
strălucitor, scânteietor, cu lumânările sclipitoare şi mirosul 
de răşină caldă. Eram beţi de bucurie. După câteva minute 
abia ne puteau impune tăcere şi începea executarea 
cântecelor tradiţionale" (citez din ediţia a III-a, îngrijită de 
Elisabeta Simion, apărută la Bucureşti, Humanitas, 2013, 
p. 110. Îi mulţumesc lui Emanuel Conţac pentru 
semnalarea acestei mărturii). Lângă pom aşteptau şi 
„teancurile,, de cadouri din partea prietenilor de familie. 
Părinţii ofereau copiilor daruri abia în noaptea de Anul 
Nou. Probabil, prezenţa în România a unei dinastii de 
origine germană a favorizat şi accelerat pătrunderea 
bradului de Crăciun în Regat. Mărturia Sabinei 
Cantacuzino e cu atât mai preţioasă. 

* 
Etimologia cuvântului „Crăciun" e controversată. 

Lexiconul de la Buda din 1825 al Şcolii Ardelene derivă 
termenul de la (in)carnationem „întruparea lui Isus"; Bogdan 
Petriceicu Haşdeu propune altă origine latină, crastinum 
(„ziua de mâine"). Pericle Papahagi, susţinut de Sextil 

Puşcariu şi Th. Capidan, pledează pentru calationem, 
„chemarea" adresată de preot în prima zi a fiecărei luni 
pentru a prezenta poporului sărbătorile din luna 
respectivă. Al. Rosetti leagă „Crăciunul" de lat. creationem, 
„creaţie", mai precis de forma slavă, meridională a 

termenului, Kraciun. Teologii contestă 
etimologia lui Rosetti pe baza versetului 
din Crez, conform căruia Isus este 
„născut, iar nu făcut". Împotriva acestei 
întâmpinări se poate spune că 
substantivul creatio nu se referă neapărat la 
„naşterea" lui Isus, ci poate viza a doua 
„creaţie" a lumii, survenită odată cu 
naşterea Domnului, temă foarte 
vehiculată în literatura creştină veche. 
Dicţionarul Academiei (1958) se pronunţă 
pentru derivarea termenului din dies 
creationis „ziua creaţiei" sau dies calationis 
„ziua chemării". Recent, Cicerone 
Poghirc, preluat de Sorin Paliga, a 
încercat să acrediteze că termenul 
„Crăciun" este de origine daco-tracă, legat 

de sărbătorile focului cu ocazia solstiţiului de iarnă. 
Precum în albaneză kercu „bucată de lemn", în italiană 
Ceppo („Crăciun", dar şi „creangă"/„cracă") şi în română 
Crăciun ar însemna „crenguţă"/„crăcuţă". Ce legătură ar 
fi între sărbătoare şi creanga unui copac? Nu trebuie 
uitat că, în mai multe tradiţii, la solstiţiul de iarnă se 
aprindeau focuri în vetre sau în locuri publice, pentru a 
„ajuta soarele" să renască. în Franţa contemporană, 
buturuga care se azvârlea în flăcări de Crăciun s-a 
transformat într-o delicioasă prăjitură numită buche de 
Noel. De ce n-am presupune că o asemenea tradiţie 
precreştină, legată de ciclul solar, nu s-ar afla şi la ori
ginea Crăciunului românesc? În majoritatea limbilor 
europene, numele sărbătorii este legat de naşterea 
Domnului: francezul Noël provine dintr-o formă veche a 
latinescului natalis („naştere"); la fel italianul Natale, 
spaniolul Navidad. În engleză, Christmas, prezent încă din 
Evul Mediu, derivă din vechiul Cristes Maesse sau Mass 
of Christ („Slujba lui Hristos"). 

* 
Un ciclu de legende marianice, strânse şi publicate 

de Simion Florea Marian în 1904, îl au ca protagonist pe 
„Moş Crăciun" sau „Crăciun" pur şi simplu, un bătrân 
urâcios, coleric, zgârcit, care locuia la Betleem. Nemai- 
găsind sălaş la niciun han, Iosif şi Maria cer ospeţie în 
casa lui Crăciun. Fiind singură, soţia acestuia, Crăciu- 
neasa (Iova, în unele variante), se scuză că nu-i poate 
primi, dar le îngăduie să se instaleze în grajd. La puţină 
vreme Fecioara naşte, iar Crăciuneasa o ajută (în Proto- 
evanghelia lui Iacob moaşa se numeşte Salomeea). Întor- 
cându-se acasă, Crăciun află ce s-a întâmplat şi, cuprins 
de furie, îi taie mâinile Crăciunesei. Aceasta merge şi i se 
plânge Măriei, care îndată, printr-o rugăciune adresată 
pruncului Isus, îi lipeşte la loc o pereche de mâini de aur. 
Văzând minunea, Crăciun îşi cere iertare şi se 
converteşte. 
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PRIMA MEA ÎNTÂLNIRE  
CU FIII MEI SUFLETEŞTI 

Aşteptam cu nerăbdare duminica, în nădejdea că-mi 
voi cunoaşte în sfârşit credincioşii. Cu aceeaşi căruţă şi 
cu acelaşi servitor; dar pe un alt drum, am sosit la timp, 
în parohie, adică la primul răsunet al clopotelor şi al 
toacei. Am intrat în curtea casei parohiale, o curte largă 
şi lungă ca pentru o gospodărie în toată legea. În fund se 
găsea un fânar, gol şi dărăpănat, nişte grajduri într-o 
stare de plâns. Pe o cărăruie puţin umblată, m-am 
îndreptat spre biserică. De astă dată am văzut-o întreagă 
şi pe dinafară. Era mititică, aşezată pe câteva picioare de 
lemn, la o oarecare înălţime de la pământ. Nu mai 
văzusem aşa ceva. Mă întrebam pentru ce n-a fost 
aşezată pe pământ? Doar apele nu se puteau ridica până 
la ea, căci era aşezată pe deal. 

L-am întrebat pe curatorul 
primar; acesta, zâmbind, mi-a răspuns 
că la început n-a fost aşa, că biserica a 
fost aşezată pe piatră şi pe cărămizi; 
dar oamenii care aveau nevoie de 
aceste materiale, rând pe rând, le-au 
„pişcat", aşa biserica a rămas în vânt. 
Vroia să spună că într-adevăr bătea 
vântul pe sub ea. În decursul 
Liturghiei nu-mi puteam da seama de 
unde veneau zgomotele, care mă tulburau. Ce era? pe 
sub biserică găinile cotcodăceau, gâştele gâgâiau, iar 
porcii grohăiau. Îmi venea să plâng şi să râd în aceeaşi 
vreme. La fiecare pas dădeam peste lucruri pe care 
nimeni nu şi le-ar fi putut închipui. 

Biserica era plină-plinuţă. Au venit cu mic cu mare 
să mă vadă. Ei, care nu văzuseră niciodată un preot 
tânăr, fiindcă antecesorii mei, vreme de o sută de ani, au 
fost cu toţii bătrâni. 

Atât eu, cât şi cântăreţii ne-am întrecut unii pe alţii. 
Totuşi, trebuie să recunosc că am fost întrecut din 
partea cantorilor conduşi nu numai de gura, ci şi cu 
gesturile de către dascălul-docente. 

Le-am predicat din toată inima şi cu toată 

priceperea. Totuşi, am observat pe feţele lor un fel de 
şovăială, de neîncredere, îngândurare şi chiar observaţii pe 
care şi le şopteau unii altora. Nu puteam şti dacă aceste 
păreri îmi sunt sau ba favorabile. Un lucru era sigur: că mi
-am pus tot sufletul şi toată inima în rugăciunile pe care le-
am adresat lui Dumnezeu, pentru sfinţirea lor. 

La sfârşit, le-am comunicat că duminica viitoare voi 
sluji şi Vecernia, la care îi rog să fie cu toţii de faţă. 

 
PRIMA SUPĂRARE.  

„TÂRGUL CU CREDINCIOŞII" 
Toată săptămâna mi-am pregătit predica, scriindu-o şi 

recitindu-o. Nu cunoşteam încă situaţia reală a fiilor mei 
sufleteşti, din punct de vedere moral, de aceea concluziile 
practicate se limitau la unele de ordin general. 

Am fost aşteptat de lume în faţa bisericii; trecând 
prin mijlocul lor i-am salutat cu drag ca 
pe nişte copii ai mei. 
Am intrat în altar să încep Utrenia. Dar 
crâsnicul, Badea Leonte, nici măcar nu s
-a uitat la mine. Era un bătrân înalt, 
uscat, cu ochii spălătăciţi, obrajii supţi şi 
avea nişte mâini lungi ca pârghiile peste 
care erau întinse nişte vine groase care 
îţi aminteau corzile de contrabas. Am 
observat că e supărat, dar nu-mi 

puteam închipui pentru ce. 
- Să trăiţi, bade Leonte, îi şoptesc eu, dar el nici 

măcar nu-mi răspunde. Atunci îl întreb: „Ce s-a întâmplat? 
Ai ceva necaz?" 

- Îi bai, părinte! 
- Ce bai? s-a întâmplat ceva? spune-mi. 
- Poporul e supărat pe d-ta. 
- De ce? Ce am făcut de s-a supărat? 
- Să-ţi spui drept, poporul s-a supărat pentru că 

duminica trecută ai trecut ca din puşcă şi nu te-ai oprit să 
faceţi „târg". 

- Târg? Ce târg să facem? 
- Ei, nu te face că nu ştii. Să vă înţelegeţi de la 

început, cât îi „tragi". 

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 chiar de 
autor 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. 

Continuăm să publicăm 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, delle quali alcune le ha distrutte lui stesso, per la 
paura degli organi comunisti di repressione o sono state confiscate da 
questi. 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 
anni ci sono stati studenti che hanno ottenuto il titolo dottorale attraverso 
dissertazioni che approcciavano i suoi scritti. 
 Continuiamo a pubblicare alcune pagine scritte da 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 - 3 
Amintiri şi momente din viaţa pastorală (continuă din numărul precedent) 

Din vol. Caietele Ioan Miclea, îngrijite de pr. I. Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj 2005, pp. 25-33 
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Nu pricepeam nimic... Să facem „târg", şi cât să-i 
„trag". 

I-am răspuns că nu pricep ce vrea să zică. Atunci el 
mi-a explicat că-i vorba să mă înţeleg cu poporul cât îl voi 
„trage" pentru diferitele servicii divine: botezuri, cununii, 
înmormântări şi spovezi. Ci că „fie-iertatul" i-a tras prea 
mult, deşi el era bogat. Iar dacă el bogat fiind i-a tras prea 
mult, eu cum sunt sărac, o să-i trag şi mai aprig şi mai 
amarnic. Or poporul nu mai poate suporta. 

- Bade Leonte, dacă numai asta este supărarea 
poporului, atunci putem fi veseli, fiindcă o să ne 
înţelegem de minune. Eu sunt om de înţelegere. 

Toată discuţia asta s-a întâmplat în altar, în vreme ce 
cantorii asudau cântând, ca să nu se audă ce punem la 
cale. Cred că poporul ştia ce se întâmplă fiindcă badea 
Leonte fusese însărcinat să-mi spună. 

- Mai trebuie să vă spun ceva, adaugă badea Leonte: 
dacă nu vă puteţi înţelege, poporul mi-a spus că n-are 
nevoie de d-ta. 

Asta-i bună şi frumoasă. Dar o să vedem. Am 
început Liturghia, dar când am ajuns la Evanghelie şi la 
predică, în loc să rostesc predica pregătită, m-am hotărât 
să răspund poporului cu privire la „târg". Mi-aduc aminte 
ce le-am spus, deşi a trecut de atunci o jumătate de veac. 

- Dragii mei, am auzit că deja v-aţi şi supărat pe 
mine. Îmi pare foarte rău că v-am supărat atât de repede 
şi fără să ne cunoaştem cum trebuie. Cred că v-aţi supărat 
prea devreme; cred că dacă ne vom cunoaşte niciodată nu 
ne vom supăra. Am înţeles că d-
voastră aţi fi dorit ca duminica 
trecută să mă opresc cu d-voastră 
şi să facem „târg". Eu, ce-i drept, 
m-am grăbit să nu mă apuce 
noaptea, că drumurile sunt grele. 
Totuşi, dacă aş fi ştiut ce dorinţă 
aveţi, m-aş fi oprit la târg. 

- După cât mă pricep eu, 
târgul se face între cei ce au ceva 
de vânzare şi între cei ce au ceva 
de cumpărat. Cei dintâi se silesc să vândă cât mai scump, 
cumpărătorii să cumpere cât mai ieftin; şi unii şi alţii se 
străduiesc să se înşele şi să înşele. Iar dacă nu se pot 
înţelege, se despart. La caz că intervine înţelegerea, dau 
mâna şi beau aldămaşul. 

Dar, dragii mei, cum ştiţi, eu sunt sărac, eu n-am 
nimic nici de vânzare şi nici de cumpărare; eu am primit 
un dar de la Dumnezeu, şi acest dar eu nu-l pot vinde, ci 
numai să-l dăruiesc acelora care au lipsă de el. Deci, nu-i 
vorba de nici un târg între noi. Cred că m-aţi înţeles. 

Dar dacă totuşi doriţi să ştiţi cu cât vă voi vinde 
sfintele Taine, atunci, v-o spun odată pentru totdeauna: 
atâta vreme cât Dumnezeu şi autoritatea noastră 
bisericească mă va ţine în mijlocul vostru, eu niciodată şi 
de la nimeni, nu voi cere şi nici nu voi primi nimic de la d
-voastră, pentru nici o slujbă pe care o voi face. Anume, 
vă voi boteza, pentrucă mi se pare că mulţi dintre voi încă 
nu sunt botezaţi; vă voi cununa, pentrucă după cât am 
auzit mulţi nu sunteţi cununaţi, ci trăiţi înafară de lege; vă 
voi spovedi şi împărtăşi cu mare bucurie; voi sta la 
căpătâiul celor bolnavi şi mă voi ruga; vă voi îngropa 
când vă va suna ceasul cel mai de pe urmă, fără să pretind 

nimic de la voi. De ce? Fiindcă eu n-am nevoie de nimic; 
iar de cât am nevoie, se va îngriji Stăpânul meu pe care-l 
slujesc. Nu credeţi că în acest chip vom putea să ne 
înţelegem? Încă odată eu nu sunt nici vânzător şi nici 
cumpărător; eu sunt „dăruitor", adică vă voi da toate 
gratuit, aşa precum şi Dumnezeu toate ni le dă pe nimic. 
Târgul nostru e gata. 

Nu vă vine să credeţi; poate că vă gândiţi că astea 
sunt numai vorbe cu care vreau să vă liniştesc, adică să vă 
amăjesc. Dar să vă aduceţi aminte că stăm în faţa altarului, 
al lui Dumnezeu, şi că nu poate fi vorba de amăgiri. Veţi 
vedea! 

- Să vă fie ruşine, nemernicilor! Nu v-am spus să vă 
astâmpăraţi? Aţi crezut că toţi preoţii sunt ca Vodă, dar nu 
m-aţi ascultat... 

Am rămas încremenit auzind aceste cuvinte rostite de 
un moşneag cu pletele revărsate pe umeri. Nu-mi amintesc 
să se fi întâmplat ca un preot să fie întrerupt în predică de 
către un credincios, şi încă în acest fel. Dar cu mine s-a 
întâmplat şi asta. Să mă supăr? Să mă bucur? Ce să fac? 
Îmi pierdusem firul gândului. Mă uit la diac să văd el se ar 
spune. Văd că el dă din cap în semn că de dezaprobare. 
Dar oare cu cine el nu este de acord? Cu cele spuse de 
mine? sau cu cele spuse de bătrân? Printr-o rapidă 
deducţie logică am ajuns la concluzia că dacă el dezaprobă 
pe moşneag, care mă apără pe mine, el este împotriva mea. 
Şi deducţia mea a fost dreaptă, precum se va vedea mai 
târziu. 

Ce să le mai spun după acest 
incident? Atmosfera era încărcată. 
Cele spuse de mine n-au avut darul 
să producă efectul dorit, cel puţin 
de partea cantorului „docente", 
cum se numea atunci învăţătorul. 
La ieşirea din biserică, lumea mă 
aştepta afară, senină, zâmbitoare şi 
mulţumită. Însă cantorul meu nu s-
a oprit nici măcar o clipă, ci s-a 
îndreptat, alergând, spre casă. Era 

clar că n-a fost mulţumit de predica mea; dar nu puteam 
înţelege pentru ce? 

 
MUTAREA MEA ÎN PAROHIE 

Era iarnă, frig, vreme urâtă, umedă, nu mai puteam 
veni în fiecare duminică de la Grebeniş la Vaidei; iar satul 
nu mai putea rămâne fără preot. Ne-am hotărât ca să ne 
mutăm definitiv, deşi casa parohială era ca vai de ea, fără 
geamuri şi cu pereţii scorojiţi. 

I-am spus curatorului că dacă poate să trimită o 
căruţă-două să ne mutăm. Nu prea avem noi cine ştie ce 
lucruri, doar o măsuţă, o lădiţă şi nişte cărţi. 

Când acolo, iată că într-o sâmbătă ne trezim că intră 
în curte nu mai puţin de şase căruţe cu câte un cal. Când le
-am văzut, m-a cuprins şi frica şi ruşinea, gândindu-mă că 
n-am ce pune în ele. Ce va zice lumea când va vedea că se 
întorc câteva goale? Ea credea că un preot trebuie să aibă 
măcar ceva mobilă mai de dai Doamne. Ne-am sfătuit că 
pentru a evita ruşinea să amânăm plecare până se mai 
întunecă, să nu ne vadă lumea sărăcia. 

În sfârşit, convoiul s-a format: într-una din căruţe m-
am aşezat eu cu soţia; în a doua, am aşezat-o pe soacra 
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mea; în a treia, un pătuc dintr-o epocă demult apusă; în 
celelalte am aşezat o măsuţă de bucătărie şi două scaune; 
iar în cea din urmă, lădiţa mea de elev şi de student sărac, 
în care-mi păstram caietele, notiţele şi câteva cărţi. 

Deşi am sosit târziu, tot satul ne aştepta, ca să ne 
deie o mână de ajutor la descărcat, deşi nu ne-am fi 
supărat dacă ne-ar fi lăsat în pace. 

Lumea era dornică să vadă ce lucruri frumoase are 
preotul lor cel nou: ce dulapuri, ce oglinzi, fotolii, 
dormeze, covoare, câte lăzi pline cu 
scumpeturi aduce. 

Ca apoi să poată spune prin satele 
vecine ce preot de treabă au, ce bine e 
aranjat. 

Însă când au văzut sărăcia noastră cu 
ochii, nu cred că s-au bucurat; cred însă că m
-au compătimit, fiindcă ceea ce impune săracilor nu este 
sărăcia, ci averea şi puterea; dacă preotul nu se deosebeşte 
de ei, atunci sunt înclinaţi să nu-l respecte. „Ia, este şi el 
un sărăntoc, ca şi noi". Această concepţie despre sărăcie n
-a fost modificată nici după mii de ani de creştinism, din 
vina acelora care erau slujitorii Săracului, dar care au 
dispreţuit sărăcia lor. „Comprenez-vous? Apres vingt 
siecles de christianisme tonnerre de Dieu, il ne devrait 
plus y avoir honte â etre pauvre. Ou bien, vous avez trahi 
votre Christ!" (Journal d'un cure de Campagne, op.cit, p.75). 

Pentru mine a fost un moment penibil, deşi 

niciodată nu m-am ruşinat de sărăcia mea, gândindu-mă la 
sărăcia lui Cristos. 

Casa parohială era o clădire lungă, veche, joasă, cu 
acoperişul din şindrilă, spart. Intrarea se făcea printr- un 
fel de cerdac sau verandă, aşezată în mijlocul clădirii. Odăi 
mari, multe şi pustii, din cauza ferestrelor sparte, nici una 
nu era locuibilă. Iarna era aspră, zăpada mare; vecinii 
miloşi au făcut foc într-o cămară laterală, care pe vremuri 
servea de depozit de unelte scoase din uz. Pereţii şi uşile 

erau împânzite de cuie şi piroane de fier şi 
lemn. Nu-mi puteam da seama ce întrebuinţare 
vor fi avut aceste cuie, fără număr. Până la 
urmă am ghicit: în aceste cuie şi cârlige fericitul 
meu precursor îşi atârna slăninile, şuncile şi 
cărnurile de porc, după afumare. 
Aici ne-am aşezat patul; iar în cuie ne-am 

atârnat hainele. 
Nu-mi amintesc să fi vjsat ceva frumos. Cred însă că 

realitatea pe care o aveam în faţă depăşea cu mult orice vis. 
Ceea ce dorisem se împlinise peste aşteptare. Nu mă 
puteam opri să nu mă gândesc la foştii mei colegi de 
Teologie, despre care auzisem cât de strălucit s-au 
„aranjat". Parohii fruntaşe, bogate, zestre bună, cai, căruţe, 
socrii bogaţi, etc., deşi mare ispravă nu făcuseră prin şcoli. 
Dar mi-am dat seama că şcoala nu-i viaţa şi nici viaţa 
şcoală. Nu-mi părea rău, fiindcă această situaţie 
corespunde exact idealului meu despre preoţie. 

(va urma în numărul viitor) 

SF. NICOLAE: SĂRBĂTOAREA  
HRAMULUI COMUNITĂŢII 

 
Duminică, 6 decembrie 2015, a fost o zi lungă în 

Comunitatea Românească Greco-Catolică de la Padova 
pentru că, alegându-l pe Sf.Nicolae ca patron, era 
sărbătoarea HRAMULUI şi aveam pregătite diferite 
momente. Pe parcursul întregii zile, simţeam că se 
întâmpla mereu ceva special. 

De la ora 10.00 a început Dumnezeiasca 
LITURGHIE celebrată de preoţii noştri Aetius Pop şi 
Cristian Sabău, împreună cu ipodiaconul Giuseppe 
Munarini. Am fost străbătută de o bucurie pe care nu pot 
să o descriu: era o bucurie peste voinţa şi puterile mele. 
Nu mă puteam opri din bucurie, căci o simţeam 
explozivă. 

La sfârşitul Liturghiei, ipodiaconul 
Marius Păcală a ţinut o CATEHEZĂ 
extraordinară: ne-a predispus la 
sacramentul Maslului, care urma după-
amiază, pentru că ne-a prezentat o 
expunere cu privire la lucrarea lui 
Dumnezeu asupra lumii. Domnul nu 
ne lasă singuri, iar creaţia Sa nu s-a 
oprit: El continuă să ne plăsmuiască, să 
ne protejeze şi să aibă grijă de noi: 
suntem efectiv, în clipa de faţă, opera lui Dumnezeu! 
Marius ne-a amintit de lumea îngerilor şi ne-a împărtăşit 
o mărturie personală emoţionantă asupra relaţiei cu 
îngerul său păzitor. Prin aceasta, ne-a atras atenţia că 

SAN NICOLA: LA FESTA 
PATRONALE DELLA COMUNITÀ  
 
Domenica, 6 dicembre 2015, è stato un giorno lungo 

per la Comunità romena Greco-Cattolica di Padova 
poiché, avendo scelto S.Nicola quale patrono, era la 
FESTA PATRONALE ed erano stati fissati vari 
appuntamenti. Nel corso dell’intera giornata, avvertivo 
costantemente come stesse succedendo qualcosa di molto 
speciale. 

Alle 10.00 ha avuto inizio la Divina LITURGIA 
celebrata dai nostri sacerdoti Aetius Pop e Cristian Sabău, 
assieme all’ipodiacono Giuseppe Munarini. Fui permeata 
da una gioia che non riesco a descrivere: era una gioia oltre 
la mia volontà e le mie capacità. Non riuscivo a frenare 
questo sentimento che sentivo esplosivo. 

Alla fine della Liturgia, l’ipodiacono 
Marius Păcală ha tenuto una 
CATECHESI straordiaria: ci ha 
predisposti al sacramento dell’Unzione 
degli Infermi che avrebbe avuto luogo 
nel pomeriggio, presentandoci una 
riflessione riguardo all’opera di Dio sul 
mondo. Il Signore non ci lascia soli e la 
Sua creazione non si è conclusa: Egli 
continua a plasmarci, a proteggerci e a 

prendersi cura di noi: nell’attimo presente, siamo in modo 
effettivo l’opera di Dio! Marius ci ha ricordato del mondo 
angelico e ha condiviso con noi una commovente 
testimonianza personale riguardo al rapporto con il 
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trebuie să reluăm legătura cu îngerul nostru: nu e de ajuns 
cunoaşterea teoretică a existenţei sale, ci trebuie întreţinută 
o relaţie vie cu el.  

După cateheză, au urmat momentele de 
PREGĂTIRE practică pentru Maslul de după-amiază şi 
întâmpinarea oaspeţilor. Am simţit că ne pregăteam pentru 
o adevărată sărbătoare: parcă tot ceea ce făceam era pentru 
a primi ceva special din partea lui Dumnezeu.  

De la orele 15.00 era programată Slujba SF.MASLU 
pentru toţi credincioşii. La început, pr. Cristian a ţinut o 
scurtă CATEHEZĂ în 
imagini, vorbindu-ne 
despre numeroasele 
simboluri prezente în 
sigla Anului Jubiliar al 
Milostivirii, îndemnându-
ne să trăim Maslul ca pe 
un semn al îndurării lui 
Dumnezeu faţă de noi. 

Vă mărturisesc că, în 
vremea în care eram încă 
în România, am tot 
aşteptat să particip la un 
Maslu cu 7 preoţi; mi-o 
doream de foarte mulţi 
ani, însă nu mi-a fost dat niciodată. Totuşi acum, că eram 
la Padova, departe de România, mi se părea un miracol: au 
venit nu 7, ci 9 preoţi! Când priveam la altar cum erau 
acolo toţi 9, simţeam că se deschide Cerul! 

Mi-a plăcut foarte mult comuniunea dintre preoţi şi 
credincioşi, îndeosebi în momentele în care aceştia veneau 
între oameni şi, citindu-se Evangheliile, părinţii le puneau 
patrafirele pe capete: a fost un moment de comuniune 
extraordinară, de har unic, pe care numai atunci l-am 
simţit. 

Pe feţele multor oameni am întrezărit o schimbare, 
pentru că acolo nu se întâmpla un orice, ci era chiar 
lucrarea lui Dumnezeu care i-a atins: a fost foarte 
interesant de surprins asta... Lumea a venit cu intenţie 
bună: cunoşteau ce înseamnă Maslul şi doreau să primească 
darurile care se acordă prin acest sacrament. Pe timpul 
celebrării, chiar şi copiii prezenţi au devenit mai liniştiţi, 
mai cuminţi: era ca şi cum ceva s-ar fi schimbat în ei! 

Odată terminată slujba, ne-am dus cu toţii în 
apropiere, în sala pe care preoţii comunităţii româneşti 
romano-catolice ne-au pus-o la dispoziţie cu multă 
amabilitate. Acolo a avut loc o AGAPĂ, pregătită înainte 
de câteva doamne din comunitate. Mi-a plăcut mult 
climatul dintre noi, pentru că ne-am simţit ca acasă: parcă 
nu eram într-o ţară străină, ci la noi în România! Am 
apreciat mult serviciul şi implicarea doamnelor din 
Comunitatea noastră de la Padova: s-a văzut că erau 
dăruite şi că făceau totul din inimă, fără să aştepte laude ori 
mulţumiri. Au făcut cu tot dragul pentru suflete şi pentru 
Biserică! 

Toată sărbătoarea hramului mi-a adus o bucurie 
sufletească, ce nu s-a sfârşit nici în zilele următoare. Am 
simţit mult har, pentru că am întrevăzut lucrarea lui 
Dumnezeu: m-am simţit vindecată într-un fel şi am simţit 
că –sufleteşte- am ceva în plus. Harul lui Dumnezeu se 
simte!      Lenuţa Bertalan 

proprio angelo custode: non è sufficente la conoscenza 
teorica della sua esistenza, ma è bene coltivare anche un 
rapporto con Lui. 

Al termine della Catechesi sono seguiti i momenti di 
PREPARAZIONE pratica per il MASLU (Unzione degli 
infermi) che si sarebbe tenuta nel pomeriggio con gli ospiti. 
Abbiamo sentito che ci stavamo preparando ad una vera e 
propria festa: sembrava che tutto quello che facevamo 
avesse lo scopo di preparare qualcosa di speciale che 
veniva da Dio. 

Alle 15 era programmata l’UNZIONE per 
tutti i fedeli. Inizialmente, P. Cristian ha 
tenuto una breve CATECHESI servendosi 
di immagini e ha illustrato i numerosi 
simboli presenti nella sigla dell’Anno 
Giubilare della Misericordia, suggerendoci 
di vivere l’Unzione come un segno della 
misericordia di Dio nei nostri confronti 
Vi confesso che, quand’ero ancora in 
Romania, ho sempre atteso di partecipare 
ad un’Unzione con 7 sacerdoti, lo 
desideravo da molti anni, ma non fui 
accontentata mai. Adesso che mi trovavo a 
Padova mi sembrava un miracolo: sono 
convenuti non 7, ma 9 sacerdoti! Quando 

guardavo l’altare erano presso di esso tutti e nove, mi 
sembrava che il Cielo si fosse dischiuso! 

Mi è piaciuta tantissimo la comunione tra i sacerdoti 
ed i fedeli, in modo particolare nei momenti in cui questi 
venivano presso questi ultimi e, leggendo le pericopi 
evangeliche, i celebranti ponevano le stole sul capo: fu un 
momento di straordinaria comunione, di una grazia unica, 
che solo là abbiamo sentito. 

Sui volti di alcuni ho intravisto un cambiamento, 
perché si cimpiva proprio un’azione di Dio che li aveva 
toccati: è stato molto interessante cogliere quest’aspetto. I 
fedeli sono convenuti con buone intenzioni: sapevano che 
cosa fosse l’Unzione e desideravano ricevere i doni che si 
ricevno con questo sacramento. Durante la celebrazione, 
anche i bambini presenti sembravano essere divenuti più 
calmi, più buoni: era come se qualcosa fosse cambiato in 
loro! 

Al termine del sacro rito, ci siamo recati in una sala 
vicina, messa a disposizione dai sacerdoti di rito latino con 
molta gentilezza. Lì ha avuto luogo un’AGAPE, 
precedentemente preparata da alcune signore della 
Comunità. Mi è piaciuto molto il clima tra di noi e mi 
pareva di essere a casa: mi sembrava di non essere in un 
Paese straniero, ma in Romania! Ho molto apprezzato il 
servizio e l’impegno delle signore della nostra Comunità di 
Padova: si è notato che esse erano generose e che facevano 
tutto con il cuore, senza attendersi lodi o ringraziamenti. 
Hanno fatto tutto con abnegazione per le anime e per la 
Chiesa! 

La festa patronale mi ha infuso una gioia spirituale che 
non è terminata neppure nei giorni seguenti. Ho sentito 
molta grazia, perchè ho intravisto l’azione di Dio: mi sono 
sentita guarita in un certo senso e ho percepito che-
spiritualmente avevo acquisito qualcosa di più. La Grazia 
di Dio si avverte!    Lenuţa Bertalan 
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Dumnezeu s-a făcut om, s-a îmbrăcat cu chip de om 
ca să ne răscumpere din păcatele noastre, din Moarte să ne 
aducă la Viață. Dumnezeu se face prunc ca să sălășluiască 
în mijlocul nostru, El renunță la glorie, ca să stea împreună 
cu noi oamenii, să poată să ne înțeleagă și să ia asupra Sa 
toate durerile, suferințele și neajunsurile noastre. Acesta 
este Sfântul Crăciun, a sta împreună cu Dumnezeu, a 
sărbători cu bucurie, pace și liniște sufletească venirea Sa 
în mijlocul nostru. 

 Le mulțumim tuturor, preoților, ipodiaconilor și 
tuturor credincioşilor în primul rând pentru rugăciune, 
pentru bunăvoință, pentru darul de-a fi putut celebra 
împreună Sfânta Liturghie și Sfântul Maslu de Sfântul 
Nicolae, pentru pregătire și bunătățile ce le-am servit 
împreună. Pruncul Isus să vă răsplătească tuturor! 

   Dio si è fatto uomo, si è rivestito dell’aspetto umano per 
salvarci dai nostri peccati e per condurci dalla Morte alla 
Vita. Dio si fa bambino per dimorare in mezzo a noi, Egli 
rinuncia alla gloria, per stare con noi uomini, per poter 
capirci e prendere su di Se tutti i dolori, le sofferenze e le 
nostre difficoltà. Questo è il Santo Natale: essere assieme 
con Dio, festeggiare con gioia, pace e quiete spirituale la 
Sua venuta tra di noi.  
  Ringraziamo tutti, i sacerdoti, gli ipodiaconi e tutti i fedeli 
in primo luogo per la preghiera, per la gentilezza, per il 
dono di aver potuto celebrare assieme la Divina Liturgia e 
il rito della Santa Unzione, nella festa di San Nicola, per la 
preparazione e i buoni cibi che sono stati serviti assieme. Il 
Bambin Gesù Vi ricompensi tutti.  

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO 
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 34201504539; 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. 
 MAIL COMUNITATE: comunitgr-cat.pd@gmail.com   

   Vizitaţi/Visitate: www.bru-italia.eu   Pe Facebook: Comunitatea Greco-catolica din Padova 

FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău, 
 

FOAIA PAROHIALĂ, editore, pr.Cristian Sabău, 
Traduzioni e corretture in lingua italiana: prof.G. Munarini, 

p. C.Sabău, 

PROGRAMUL SFINTELOR SĂRBĂTORI  
DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 2015-2016 

 

Vineri 25 decembrie -Naşterea Domnului nostru Isus Hristos            
 9,15 -program de spovezi 

 10,00 -Sfânta Liturghie de Naşterea Domnului 
 

  Duminica 27 dec nu va fi celebrată Sf. Liturghie.   
 
Duminică 3 ianuarie   

 9,15 -program de spovezi 

 10,00 -Sfânta Liturghie 

 

Marţi, 5 ianuarie, -Ajunul Bobotezei   
 18.00 -program de spovezi 

 18,30 -Slujba Sfințirii Mari a Apei 
 

Miercuri 6 ianuarie –Boboteaza, Epifania, Sărbătoarea 
neamurilor  (în biserica „Templul Păcii”) 
 10,30 –Sf.Liturghie în ritul latin (celebrată de către 
Episcopul de Padova †Claudio Cipolla) 

PROGRAMMA PER LE FESTE  
NATALIZIE 2015-2016 

 

Venerdì, 25 dicembre – Natività del Signore Gesù Cristo  
 9,15 -confessioni  

 10,00 -Divina Liturgia della Natività 
 

 

  Domenica 27 dic non sarà celebrata la Liturgia. 
 
Domenica, 3 gennaio  

  9,15 -confessioni  

 10,00 -Divina Liturgia della Natività 
 
Martedì, 5 gennaio, –Vigilia del Battesimo del Signore   

  18,00 -confessioni  

 18,30 -rito della grande benedizione delle acque 
 
Mercoledì, 6 Gennaio - Battesimo del Signore,  
Epifania, Festa delle Genti  (nella chiesa “Tempio della Pace”) 

 10,30 S.Messa in rito latino (celebrata dal  
 Vescovo †Claudio Cipolla). 

TEMELE ŞI DATELE CATEHEZELOR 
ŢINUTE ÎN POSTUL CRĂCIUNULUI 

I. 15 noiembrie –pr. Cristian - Introducere (art 1-6), 
II. 22 noiembrie –pr. Aetius – Despre Simbolul credinţei în 
general, despre Dzeu (art 7-18),  
III. 29 noiembrie –ipod Giuseppe – Despre Sf. Treime (art 
19-24),  
IV. 6 decembrie –ipod. Marius – Despre facerea lumii, 
despre îngeri (art 25-34),  
V. 13 decembrie –pr. Cristian – Despre cei dintâi oameni şi 
despre păcatul strămoşesc (art 35-45). 
VI. 20 decembrie –pr. Aetius –Despre Mântuitor, Despre 
Întruparea Fiului lui Dzeu (art 48-61).  

 I TEMI E LE DATE DELLE 
CATECHESI SVOLTE NELL’AVVENTO 
I. 15 novembre –p.Cristian –Introduzione (art 1-6), 
II. 22 novembre –p. Aetius – Sul Simbolo della fede in 
generale e su Dio (art 7-18),  
III. 29 novembre –ipod Giuseppe – Sulla SS.ma Trinità (art 
19-24),  
IV. 6 dicembre –ipod. Marius – Sulla creazione del mondo 
e sugli angeli (art 25-34),  
V. 13 dicembre –p. Cristian – Sui primi uomini e sul 
peccato originale (art 35-45). 
VI. 20 dicembre –p. Aetius –Sul Salvatore e 
sull’Incarnazione del Figlio di Dio (art 48-61).  
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