
  

 

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 ,  M a r t i e  /  M a r z o  2 0 1 6  
( n r .  1 9 ,  a n  V I )   

„Milă vreau și nu jertfe” (Mt 9,13) 
 

FAPTELE DE MILOSTIVIRE  
ÎN DRUMUL JUBILIAR 

 
1. Maria, icoană a unei Biserici care 

evanghelizează pentru că este evanghelizată 
În bula de convocare a Jubileului am adresat 

invitația pentru ca „Postul Mare din acest an jubiliar să 
fie trăit mai intens ca moment forte pentru 
a celebra și a experimenta milostivirea lui 
Dumnezeu” (Misericordiae vultus, 17). Cu 
chemarea la ascultarea cuvântului lui 
Dumnezeu și la inițiativa „24 de ore pentru 
Domnul” am voit să subliniez primatul 
ascultării rugătoare a cuvântului, în special 
a celui profetic. De fapt, milostivirea lui 
Dumnezeu este o veste adusă lumii: dar 
fiecare creștin este chemat să 
experimenteze personal această veste. 
Pentru aceasta în timpul Postului Mare voi 
trimite misionarii milostivirii pentru ca să fie pentru toți 
un semn concret al apropierii și al iertării lui Dumnezeu. 

Pentru că a primit vestea bună adresată ei de 
arhanghelul Gabriel, Maria, în Magnificat, cântă profetic 
milostivirea cu care Dumnezeu a ales-o dinainte. 
Fecioara din Nazaret, logodnică a lui Iosif, devine astfel 
icoana perfectă a Bisericii care evanghelizează pentru că 
a fost și este încontinuu evanghelizată prin lucrarea 
Duhului Sfânt, care a fecundat sânul ei feciorelnic. De 
fapt, în tradiția profetică milostivirea are de-a face strict, 
deja la nivel etimologic, chiar cu măruntaiele materne 
(rahamim) și chiar cu o bunătate generoasă, fidelă și 
compătimitoare (hesed), care se exercită în cadrul 
relațiilor conjugale și parentale. 

 
2. Alianța lui Dumnezeu cu oamenii: o istorie 

de milostivire 
Misterul milostivirii divine se dezvăluie în cursul 

istoriei alianței dintre Dumnezeu și poporul său Israel. 
De fapt, Dumnezeu se arată mereu bogat în milostivire, 
gata în orice împrejurare să reverse asupra poporului său 
o tandrețe și o compasiune viscerale, mai ales în 

momentele mai dramatice când infidelitatea frânge 
legătura Legământului și alianța cere să fie ratificată în 
mod mai stabil în dreptate și în adevăr. Suntem aici în 
fața unei adevărate drame de iubire, în care Dumnezeu 
joacă rolul de tată și de soț trădat, în timp ce Israel joacă 
rolul de fiu/fiică și de soție infideli. Tocmai imaginile 
familiale – ca în cazul lui Osea (cf. Os 1-2) – exprimă 
până la ce punct Dumnezeu vrea să se lege cu poporul 
său. 

Această dramă de iubire ajunge la apogeul său în Fiul 
făcut om. În el, Dumnezeu revarsă 
milostivirea sa fără limite până acolo încât 
f a c e  d i n  e a  „ m i l o s t i v i r e a 
întrupată” (Misericordiae vultus, 8). De fapt, 
ca om, Isus din Nazaret este fiu al lui Israel 
sub toate aspectele. Și este fiu al lui Israel 
până acolo încât întrupează acea ascultare 
perfectă de Dumnezeu cerută oricărui evreu 
de Shem?, și astăzi în inima alianței lui 
Dumnezeu cu Israel: „Ascultă, Israele! 
Domnul Dumnezeul nostru este singurul 

Domn. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta!” (Dt 
6,4-5). Fiul lui Dumnezeu este Mirele care face totul 
pentru a câștiga iubirea Miresei sale, de care îl leagă 
iubirea sa necondiționată care devine vizibilă în nunta 
eternă cu ea. 

Aceasta este inima pulsantă a kerygmei apostolice, în 
care milostivirea divină are un loc central și fundamental. 
Ea este „frumusețea iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu 
manifestată în Isus Cristos mort și înviat” (Exortația 
apostolică Evangelii gaudium, 36), acea primă vestire „pe 
care trebuie s-o ascultăm mereu din nou în moduri 
diferite și pe care trebuie s-o vestim mereu din nou în 
timpul catehezei” (ibid., 164). Așadar milostivirea 
„exprimă comportamentul lui Dumnezeu față de păcătos, 
oferindu-i o posibilitate ulterioară de a se corecta, de a se 
converti și de a crede” (Misericordiae vultus, 21), 
restabilind tocmai așa relația cu el. Și în Isus răstignit 
Dumnezeu ajunge până acolo încât vrea să ajungă la 
păcătos în îndepărtarea sa cea mai extremă, chiar acolo 
unde el s-a pierdut și s-a îndepărtat de el. Și asta o face în 
speranța de a putea astfel în sfârșit să înduioșeze inima 
împietrită a Miresei sale. 

 Ci scusiamo con i lettori italiani perché –data l’ampia diffusione di questo testo in lingua italiana–  
lo pubblichiamo solamente in lingua romena. 
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3. Faptele de milostenie 
Milostivirea lui Dumnezeu transformă inima omului 

și îl face să experimenteze o iubire fidelă și astfel îl face 
la rândul său capabil de milostivire. Este o minune 
mereu nouă că milostivirea divină se poate iradia în viața 
fiecăruia dintre noi, motivându-ne la iubirea față de 
aproapele și însuflețind ceea ce tradiția Bisericii numește 
faptele de milostenie trupească și sufletească. Ele ne 
amintesc că credința noastră se traduce în acte concrete 
și zilnice, destinate să-l ajute pe aproapele nostru în trup 
și în spirit și după care vom fi judecați: a-l hrăni, a-l 
vizita, a-l mângâia, a-l educa. De aceea am dorit „ca 
poporul creștin să reflecteze în timpul Jubileului asupra 
faptelor de milostenie trupească și sufletească. Va fi un 
mod pentru a trezi conștiința noastră adesea ațipită în 
fața dramei sărăciei și pentru a intra tot mai mult în 
inima Evangheliei, unde săracii sunt privilegiații 
milostivirii divine” (ibid., 15). De fapt, în cel sărac carnea 
lui Cristos „devine din nou vizibilă ca trup martirizat, 
rănit, biciuit, malnutrit, alungat… pentru a fi recunoscut, 
atins și asistat cu grijă de noi” (ibid.). Mister neauzit și 
scandalos al prelungirii istoriei suferinței Mielului 
nevinovat, tufiș arzând de iubire în fața căruia ne punem 
precum Moise numai scoțându-ne sandalele (cf. Ex 3,5); 
și mai mult atunci când săracul este fratele sau sora în 
Cristos care suferă din cauza credinței lor. 

În fața acestei iubiri ca moartea (cf. Ct 8,6), săracul 
cel mai mizerabil se revelează a fi cel care nu acceptă să 
se recunoască astfel. Crede că este bogat, dar în realitate 
este cel mai sărac dintre săraci. El este așa pentru că este 
sclav al păcatului, care-l determină să folosească bogăția 
și puterea nu pentru a-l sluji pe Dumnezeu și pe alții, ci 
pentru a sufoca în el conștiința profundă că și el nu este 
altceva decât un sărac cerșetor. Și cu cât este mai mare 
puterea și bogăția la dispoziția sa, cu 
atât mai mare poate să devină 
această orbire mincinoasă. Ea 
ajunge până acolo încât nici măcar 
nu vrea să-l vadă pe săracul Lazăr 
care cerșește la ușa casei sale (cf. Lc 
16,20-21), care este figură a lui 
Cristos care în cei săraci cerșește 
convertirea noastră. Lazăr este 
posibilitatea convertirii pe care 
Dumnezeu ne-o oferă și pe care 
probabil n-o vedem. Și această 
orbire este însoțită de un delir 
mândru de atotputernicie, în care 
răsună în mod sinistru acel 
d e m o n i a c  „ v e ț i  f i  c a 
Dumnezeu” (Gen 3,5) care este 
rădăcina oricărui păcat. Acest delir 
poate să asume și forme sociale și 
politice, așa cum au arătat 
totalitarismele din secolul al XX-lea 

și cum arată astăzi ideologiile gândirii unice și a 
tehnoștiinței, care pretind să-l facă pe Dumnezeu 
irelevant și să-l reducă pe om la masă de 
instrumentalizat. Și pot să arate asta actualmente și 
structurile de păcat legate de un model fals de 
dezvoltare întemeiat pe idolatria banului, care face 
indiferente față de destinul săracilor persoanele și 
societățile, care închid ușile lor, refuzând chiar să-i vadă. 

Pentru toți, Postul Mare din acest An Jubiliar este 
așadar un timp favorabil pentru a putea ieși în sfârșit 
din propria înstrăinare existențială grație ascultării 
cuvântului și faptelor de milostenie. Dacă prin cele 
trupești atingem carnea lui Cristos în frații și surorile 
care au nevoie să fie hrăniți, îmbrăcați, găzduiți, vizitați, 
cele sufletești – a sfătui, a învăța, a ierta, a avertiza, a se 
ruga – ating mai direct faptul că suntem păcătoși. De 
aceea, faptele de milostenie trupești și cele sufletești nu 
trebuie niciodată despărțite. De fapt, tocmai atingând în 
cel lipsit carnea lui Isus răstignit, păcătosul poate să 
primească în dar conștiința că el însuși este un sărac 
cerșetor. Prin acest drum și cei „mândri”, cei 
„puternici” și cei „bogați” despre care vorbește 
Magnificat au posibilitatea să-și dea seama că sunt iubiți 
fără merit de Cel Răstignit, mort și înviat și pentru ei. 
Numai în această iubire este răspunsul la acea sete de 
fericire și de iubire infinite pe care omul se înșală că 
poate să o potolească prin idolii științei, puterii și averii. 
Dar rămâne mereu pericolul ca, din cauza unei închideri 
tot mai ermetice față de Cristos care în cel sărac 
continuă să bată la ușa inimii lor, cei mândrii și cei 
puternici să ajungă să se condamne de la sine să se 
prăvălească în acel etern abis de singurătate care este 
iadul. De aceea iată că răsună din nou pentru ei, ca 
pentru noi toți, cuvintele din inimă ale lui Abraham: „Îi 

ai pe Moise și pe profeți; să 
asculte de ei” (Lc 16,29). 
Această ascultare activă ne va 
pregăti în cel mai bun mod ca să 
sărbătorim victoria definitivă 
asupra păcatului și asupra morții 
a Mirelui de acum înviat, care 
vrea să o purifice pe logodnica 
sa, așteptând venirea sa. 
Să nu pierdem acest timp al 
Postului Mare favorabil pentru 
convertire! Să cerem asta prin 
mijlocirea maternă a Fecioarei 
Maria, care cea dintâi, în fața 
măreției milostivirii divine 
dăruite ei în mod gratuit, a 
recunoscut propria micime (cf. 
Lc 1,48), recunoscându-se ca 
slujitoare umilă a Domnului (cf. 
Lc 1,38). 

(Traducere pr. Mihai Pătraşscu) 
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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 articolulele “Unificarea datei Paştilor” în nr. 
16/an V (aprilie 2015) şi “Data Crăciunului, semnificaţia 
pomului de crăciun şi alte obiceiuri” în nr. 18/an V (decembrie 
2015).  

L’autore dell’articolo c h e  s e g u e ,  C R I S T I A N 
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 romeno 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 i suoi articoli 
“Sull’unificazione della data della Pasqua”, nel n.16/anno V (aprile 
2015) e “Data del Natale, significato dell’albero e altre tradizioni, nel 
n. 18/anno V (dicembre 2015). Ora proponiamo –purtroppo 
solamente in lungua romena- alcune sue pagine sulla Quaresima. 

Postul Mare 
Perioada de patruzeci de zile a Postului Mare s-a 

fixat încetul cu încetul după recunoaşterea Bisericii 
creştine de către împăratul Constantin, în 313. Atunci 
foarte mulţi păgâni au cerut să se boteze, unii din con-
vingere autentică, alţii din oportunism. Botezul, admi-
nistrat adulţilor, era săvârşit în noaptea de Paşti. Pentru 
asigurarea unei catehizări cât mai eficiente, episcopii au 
stabilit un interval de patruzeci de zile. Numărul de zile a 
fost fixat după un criteriu simbolic: este perioada în care 
Isus însuşi a postit înainte de a fi pus la încercare de 
diavol. De asemenea, în Exod 34,28 şi în Deuteronom 
9,9 se spune despre Moise că n-a mâncat 
„patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi". 
Isus este „noul Israel" încercat în pustiu. 
Numărul 40 trimite la cei patruzeci de ani 
de rătăciri şi încercări îndurate de poporul 
ales între momentul ieşirii din Egipt şi 
momentul intrării în Canaan (cf. Deut. 8,2
-3). 

Catehumenii nu erau obligaţi să ţină 
post în toate cele patruzeci de zile, ci doar 
în Săptămâna Mare. Ulterior, sub 
presiunea modelului monahal, cerinţele s-au înăsprit. 
Postul nu e o practică specific creştină. Se întâlneşte în 
toate marile tradiţii şi religii ale lumii. în Vechiul 
Testament sunt menţionate posturi rituale, funebre, 
terapeutice, extatice. Semn de pocăinţă şi întoarcere spre 
Dumnezeu, postul e în primul rând un sacrificiu 
purificator. El induce sufletului o stare de dragoste şi 
dreptate faţă de semen (Isaia 58,1-11). Moise şi Ilie 
postesc înainte de-a se întâlni cu Dumnezeu. Isus îşi 
începe misiunea publică ţinând post negru, fără mâncare 
şi, probabil, fără băutură. Dar şi Ioan Botezătorul 
practica, în felul său, postul, hrănindu-se frugal, cu miere 
sălbatică şi lăcuste. în mediile neoplatoniciene (sec. II-
IV) s-a impus un mod de viaţă vegetarian, abstinenţa şi 
postul fiind considerate metode principale de purificare 
spirituală. începând cu secolul al IV-lea, asceţii creştini au 
transformat postul într-o adevărată probă de eroism. 

Părinţii Bisericii însă, marii înduhovniciţi, episcopii au 
predicat întotdeauna moderaţia şi echilibrul. Macarie spunea, 
de pildă, că e mai bine să mănânci în fiecare zi câte două 
pâini mici (raţia unui călugăr egiptean), decât să mănânci 
patru o dată la două zile. Pentru Origen, postul e un 
exerciţiu de libertate, nu o îndatorire (Contra Celsum 5,49). 
Excesele trebuie evitate şi corectate de îndrumătorii 
spirituali. Vasile cel Mare face legătura între post şi smerenie, 
afirmând că postul garantează pacea în familie şi în lume, 
întrucât reprimă egoismul (Omilii despre post 2,5). Zeii nu 
consumă hrană materială; nici îngerii. în concepţia celor 

vechi, hrana materială conţine germenii 
morţii. Pentru a deveni ca îngerii, pentru a 
stopa moartea, omul trebuie să postească. 
Postul poate avea şi o valoare socială, 
comunitară. Grigore cel Mare, autorul a nu 
mai puţin de treizeci de tratate despre post, 
scrie: „Abstinenţa celui care posteşte devine 
hrană pentru cel sărac" (Omilia 13,1). Pe lângă 
posturile premergătoare unor sărbători 
importante (Paşte, Crăciun, Sfinţii apostolii 
Petru şi Pavel, Adormirea Maicii Domnului 
etc.), creştinii ajunează în zilele de miercuri şi 

vineri, comemorând" prinderea şi răstignirea lui Isus. 
În tradiţia (romano-)catolică, începutul Postului Mare 

este marcat de Miercurea Cenuşii, care pică a doua zi după 
Marţea Grasă, când se mănâncă şi se petrece vârtos. în 
timpul liturghiei din Miercurea Cenuşii, preotul îi marchează 
pe creştini cu o cruce de cenuşă pe frunte, rostind următorul 
verset din Geneză: „Omule, aminteşte-ţi că eşti ţărână şi în 
ţărână te vei întoarce" (lat. Memento, homo, quod pulvis es, 
et in pulverem reverteris). De asemenea, se mai rosteşte 
formula „Converteşte-te, crede în Evanghelie!" Ceremonia a 
fost instituită de papa Grigore I, în jurul anului 590. Cenuşa 
cu care sunt însemnate frunţile credincioşilor provine din 
arderea ramurilor sfinţite de Florii, în anul precedent. Crucea 
de cenuşă simbolizează moartea faţă de plăcerile lumeşti, 
pocăinţa şi smerenia. Crucea respectivă este menită să-i 
aducă aminte credinciosului de semnificaţia Postului Mare, 
dar să-l şi ajute pe tot parcursul acestei perioade. 

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. 174-176.  
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A unora ca aceştia... 
Cereştile vestiri, pe care le primim cum am primi 

rouă în vremi de uscăciune, sunt încredinţate de 
Dumnezeu sufletelor simple şi pure. Copiii au ştiut să 
se aşeze între avangărzile lui Dumnezeu. Samuel, 
David, Daniel au fost nişte copilandri, iar Evanghelia 
este străbătută inalterabil de duhul sfintei copilării. 

Sufletul copilului acceptă, nu tăgăduieşte nimic lui 
Dumnezeu. El însuşi este o dispoziţie înnăscută la 
sfinţenie. 

În inima şi viaţa a trei copii, sfânta Fecioară a 
vărsat viersurile ei de lumină şi mângâiere. Viaţa lor 
este o minune mare, cât de mare 
este Fatima. Şi aci, ca la Lourdes, 
ca la Salette, ca în Banneux, îşi 
alege copiii. Sufletul copiilor 
răspunde-n ecou la orice 
chemare de sus. Şi nu e de mirare 
dacă la Fatima, sfânta Fecioară şi
-a oprit privirea-i neîntinată 
asupra a trei păstoraşi. 

Văzătorii de la ,,Cova da 
Iria" erau din Aljustrel, o 
prelungire a satului Fatima. 

Lucia a Iui Isus, cea mai 
vrâstnică între văzători, e născută în 22 Martie 1907, 
ultima dintre şase copii a lui Antoniu dos Santos şi 
Maria Rosa dos Santos. 

Cei doi verişori ai ei, Francisc, născut în Iunie 
1908 şi Iacinta, născută în Martie 1910, erau cei mai 
mici din 11 copii ai Olimpiei a lui Isus Marto. 

Toţi trei erau cei mai mici, preferaţii, beniaminii 
iubirii sfintei Fecioare. Deseori în istoria sacră şi în 
viaţa sfinţilor aflăm harul lui Dumnezeu oprindu-se să 
rodească cu prisosinţă, în cei mai mici, cei din urmă fii 
ai familiei numeroase. Totdeauna într-o familie cu 
copii va fi unul cel din urmă, trebuie să fie, însă 
deseori nu este acela al lui Dumnezeu ci al omului care 
îngrădeşte pe Dumnezeu. Într-un veac de irodian 
măcel al pruncuşorilor, sfânta Fecioară alege pe cei din 
urmă a unei familii, a două familii numeroase, ca să 
ştim încotro se îndreaptă ochii lui Dumnezeu şi 
preferinţele Reginei peste Heruvimi.  

Copiii simţeau o nestăpânită dorinţă de-a fi 
împreună. Cei doi frăţiori căutau pe Lucia mai mult decât 
pe oricine. În grădina casei verişoarei lor se găsea o 
fântână cu umbră dulce de migdali, de măslini şi castani. 
Acolo râvneau să se întâlnească, să se joace şi să asculte 
povestirile pe care Lucia le culegea din jurul vetrei. 

Nu arareori pustnicia lor era turburată de roiul de 
copii care da năvală în curtea familiei Santos, unde se 
jucau sub supravegherea surorilor mai mari a Luciei. (...) 

Copiii se-ntreceau să numere stelele cerului. Ochii 
lor nu cunoşteau privelişte mai frumoasă ca cerul înstelat, 
aburit mai apoi de lumina lunii şi apusurile de soare. 

Pentru ei stelele erau candelele 
aprinse de îngeri la ferestrele 
paradisului. Soarele era candela lui 
Isus, luna era candela sfintei Fecioa
re. Frumoase amândouă, una 
pentru orbitoarea-i strălucire 
împărătească, cealaltă, luna, pentru 
blândeţea luminii ei primitoare. (...) 
 
Ciobănaşi în munţi 
Maria Rosa, mama Luciei, crezu că 
e vremea să pună la muncă pe 

micuţa ce sta să împlinească opt ani. 
Îi încredinţă o turmă de oiţe şi pe-aci ţi-e calea înspre 
munte, ca să pască averea casei. 

Francisc şi Iacinta nu puteau să îndure o despărţire 
de felul acesta. După nenumărate încercări zadarnice, le 
fu şi lor îngăduit să ducă la păşune puţinele oiţe ale 
familiei. Dar măicuţa nu-şi lăsă copilaşii să plece cu oiţele 
înainte de-a fi recitat „Tatăl Nostru" şi rugăciunea către 
îngerul păzitor. Apoi razna peste tăpşanuri şi afundături 
cu oiţele şi cu mireasma sufletelor lor! 

Iubea Iacinta să-şi asculte glasul răsunând prin văi. 
Se aşeza pe vârful unei stânci şi striga câte numai ştia, ca 
să le audă în ecoul din fundul văii. Ba deseori rostea 
întreaga rugă „Născătoare de Dumnezeu" ca munţii şi 
pietrele, văile şi viroagele să răspundă răsunând aceeaşi 
închinare. Mai târziu spunea că numele Mariei avea cel 
mai bun răsunet în munţii tăcuţi. 

Şi mai iubea Iacinta să strângă în braţe mieluşeii albi, 
să-i ducă o bucată de cale, nu cumva să se obosească. 

 Apariţiile Maicii Domnului la Fatima (1917) au fost 
precedate în 1916 de 3 apariţii ale unui Înger misterios (care s-
a revelat mai apoi ca fiind “Îngerul Portugaliei”) care i-
a pregătit pe cei 3 copii vizionari pentru evenimentele ce 
aveau să urmeze. Pentru că 2016 este centenarul acestei 
intervenţii a Cerului de mare importanţă pentru istoria 
contemporana a lumii, redăm povestirea întâmplărilor, 
luând din -probabil- cea mai frumoasă descriere (din 
punct de vedere stilistic şi literar) care există în limba 
română: cea a episcopului martir PS Ioan Suciu. 

 Le apparizioni della Vergine a Fatima (1917) sono 
state precedute nel 1916 da 3 apparizioni di un angelo 

misterioso (che si è rivelato essere l’”Angelo del Portogallo”) 
che ha preparato i 3 piccoli veggenti per gli eventi che 
sarebbero seguiti. Poiché nel 2016 abbiamo il centenario di 
questo intervento del Cielo di grande importanza per la 
storia contemporanea del mondo, pubblichiamo –purtroppo 
solamente in lingua romena– la descrizione degli eventi, 
prendendo dal –probabilmente– più bel racconto (da un 

punto di vista stilistico e letterario) che esista in questa lingua: 
quello del vescovo martire SE Ioan Suciu. 

PSS Ioan Suciu, Fecioara din Fatima, Editura Sf. Nichita, Oradea, 1943 

(de la stânga) Lucia, Francisc şi Iacinta 
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Într-o zi se aşeză cu unul în braţe în mijlocul turmei. 
- Ce faci, Iacinta, în mijlocul oilor? o întrebă 

Lucia. 
- Fac ca Isus din iconiţa ce am primit. 
Iacinta cu mieluşeii, Francisc cu păsărelele şi 

desfătările nevinovăţiei în parcul cel mare a firii, erau 
neîntrerupte şi netulburate. Păsărelele se împărtăşeau 
de generoasa dărnicie a micului păstor din Aljustrel, 
care-şi împărţea merindea cu ele, ca apoi să se ia la 
întrecere în cântece şi ciripituri. Într-o bună zi, cum 
văzu un canar în mâinile unui ştrengărel îl cumpără cu 
preţul averii lui întregi: patru bani, şi-i dădu drumul, 
strigându-i în urmă: 

- Fii cu grijă, nu cumva să te mai laşi prinsă! 
O sărmană bătrână, ologită de ani şi necazuri, 

păştea turma nu departe de păşunatul copiilor, dar 
cum nu răzbea, biata, să-şi adune risipitele dobitoace, 
la ora plecării, iacă pe Francisc ca o săgeată şi cât ai 
clipi, oile bunicuţei erau la un loc. Când se ajungea la 
mulţumiri, nu voia să audă. Iar femeia avea doar să 
mai spună: „Micul meu înger păzitor!" 

Sub ocrotirea surâsului copilăriei cuvântul mamei 
le revenea ca un oaspe dulce şi plăcut ce bătea la uşa 
inimii: „Rozarul, copiii mei, Rozarul după fiecare 
prânz, în fiecare zi!” Şi se achitau cucernic şi... 
copilăreşte, ca să le rămână vreme cât 
mai multă pentru joc. Cum să facă? E 
cam lungă rugăciunea sfântului Rozar, 
dar e poruncitoare sfătuirea mamei şi 
mângâietoare rugăciunea. 

- Haideţi, copilaşi, rostea Lucia. 
Apoi luau mărgeluşele între degete, 

semnau fruntea cu o cruce neştirbită, şi 
alternând, cum este obiceiul, unul rostea 
„Ave Maria”, iară ceilalţi trecând la al 
doilea grăunte răspundeau tot 
numai ,,Ave Maria", până încheiau 
zecimea de mărgele. Aci poposeau 
satisfăcuţi în ruga ,,Tatăl Nostru" rostită 
de toţi în întregime. Şi aşa până-n capăt, 
la ultimul semn al Crucii. Gata 
Mătăniile! Vreme multă nu se pierduse, 
însă conştiinţa le era în pace, şi hai la joacă, frăţioare, 
peste tufe şi pietre.  

Şi Domnul Dumnezeu se zbenguia cu harul său 
preasfânt în sufletele acestor copilaşi. 

 
Bunăvestirea ciobănaşilor 
Cerul era plumburiu şi de sus prinse a cădea o 

ploaie înceată, mărunţică. Era spre sfârşitul primăverii 
anului 1916 şi clima muntelui avea surprizele acestea. 
Ciobănaşii noştri se aciuiară de vremea morocănoasă 
şi ciudoasă, sub o stâncă, într-o scobitură, drept în 
şaua muntelui. Rămaseră îndelung acolo, în dosul 
perdelelor de frunze, până şi după încetarea ploii. 
Prânziră, rostiră obişnuita rugă a sfintelor Mătănii şi 
începură jocul de-a fusele. 

Deodată frunzăria începu a se răsuci de vijelia 
vântului. Copiii îşi ridicară întrebători ochii spre gura 
peşterii şi văzură înspre răsărit, deasupra 
dumbrăvioarei de măslini de jos, un mare şi strălucitor 

bulgăr de zăpadă ce aluneca plin de lumină înspre ei. 
Acuş luă chip de om, chip de tânăr străbătut de raze 
lucitoare ca o mărgea de cristal străvăzător. Se apropia! 
De-acum ochişorii lor fugăriţi din orbite, pare că zăreau 
în faţă un tânăr ca de 14-15 ani, de o frumuseţe de să-
ncânte la pierzare orice muritor. 

- Nu vă temeţi, le zise, sunt Îngerul păcii. Rugaţi-vă 
cu mine. 

Îngenunche, apoi se aplecă de fruntea îi atinse 
pământul şi repetă de trei ori această rugăciune: 

- Dumnezeul meu, cred în tine, mă închin, 
nădăjduiesc şi Te iubesc! Cer iertare pentru acei 
care nu cred, nu Ţi se Închină, nu nădăjduiesc şi nu 
Te iubesc! 

Sfârşi, se ridică şi adăugă: 
- Astfel să vă rugaţi. Inima lui Isus şi-a sfintei 

Fecioare Maria se apleacă la glasul rugii voastre. 
Apoi se făcu nevăzut. 
Copii rămaseră buimăciţi, apoi încântaţi, în fine 

copleşiţi de cele văzute şi auzite. O maramă de parfum îi 
învelise şi prezenţa lui Dumnezeu le era simţită ca 
niciodată. Această taină le era bine ascunsă în inimă. Ci 
rugăciunea le izvora fără istov pe buze, aşa cum avură 
sfat de la înger. 

Câteva luni în urmă, tustrei se jucau în jurul fântânei 
din grădina Luciei. Pe negândite îngerul li 
se arătă şi le zise: 
- Ce faceţi?... Rugaţi-vă, rugaţi-vă 
mult! Inima preasfântă a lui Isus şi-a 
Mariei are asupra voastră gânduri de 
milă. Oferiţi Celui Preaînalt rugăciuni 
şi jertfe. 
Lucia prinse curaj şi întrebă: 
- Cum să ne jertfim? 
- În toate şi cât puteţi, oferiţi jertfe 
drept întocmire a vătămării cu care 
atâţia păcătoşi îl necinstesc, oferiţi 
jertfe de cerere pentru întoarcerea   
păcătoşilor. Astfel veţi aduce pacea 
asupra Ţării voastre. Eu sunt îngerul 
păzitor al Ţării... Mai presus de toate 
primiţi şi purtaţi suferinţele pe care 

Domnul vi le va trimite. 
Aceste cuvinte, spunea Lucia, se întipăriră ca o 

lumină în spiritul nostru, dându-ne să-nţelegem cât ne 
iubeşte Dumnezeu şi cât doreşte să fie iubit, apoi cât de 
preţuită este jertfa şi cum se foloseşte Dumnezeu de ea 
ca să întoarcă pe păcătoşi. 

Din clipa aceea dăruiră Domnului cu largă şi 
bucuroasă inimă tot ceea ce era spre suferinţă, spre 
greutate şi mortificare. Aşa începură să petreacă ore şi 
ore în şir prosternaţi la pământ, rostind rugăciunea 
îngerului. 

Trecură câteva luni. Erau acum la începutul toamnei 
şi ca mai-nainte străjuiau oiţele, se rugau sfântul Rozar şi 
repetau cele învăţate de la cerescul Vestitor. Pentru a 
treia oară li se arătă îngerul, în apropiere de peşteră. 

De data aceasta avea în mână un potir cu sfânta 
Hostie deasupra, din care picurau picuri de sânge. 
Îngerul lăsă atârnat în aer potir şi Hostia, apoi 
îngenunche alături de copii şi se rugă de trei ori astfel: 
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- Preasfântă Treime, Tată, Fiu şi Spirit Sfânt, 
adânc mă închin şi îţi ofer preascumpul Trup şi 
Sânge, Suflet şi Dumnezeire a Domnului Nostru 
Isus Hristos, de faţă în toate chivoturile lumii, 
drept reparare a vătămărilor cu care este ne
cinstit, şi îţi cer întoarcerea sărmanilor păcătoşi 
pentru vredniciile nesfârşite ale Inimii Sale 
Preasfinte şi prin mijlocirea Inimii Neprihănite a 
Mariei. 

Apoi se ridică, luă potirul şi sfânta Hostie, 
împărtăşeşte pe Lucia cu ea, iar din potir dăruieşte (de 
băut) lui Francisc şi Iacintei, zicând: 

- Luaţi Trupul şi Sângele lui Isus Hristos, vătămat 
groaznic de oameni nerecunoscători. Reparaţi 
fărădelegile lor şi mângâiaţi pe Dumnezeul vostru. 

Sfârşind aceste cuvinte, îngerul căzu din nou cu 

faţa la pământ, înnoind întreit rugăciunea de mai sus. Se 
îndepărtă apoi de la ochii lor. 

În aceeaşi prosternare, copiii mânaţi de un tainic 
suflu lăuntric, rosteau neîntrerupt rugăciunea, până ce 
Francisc îşi dădu seama că prinse a se însera şi trebuiau 
să nevoiască spre casă. 

Sub înlănţuirea vrăjii acestor arătări, copiii pierdură 
o vreme gustul de ciripit şi joacă şi se simţeau fără vlagă. 

- Ce ne pasă, zicea Francisc, îngerul e mai frumos 
decât toate acestea. 

Şi-n ei coborî Dumnezeu, cu pacea, cu fericirea sa 
învelind cu şoapte de lumină, înţelegeri pentru harurile ce 
avea să li se dăruiască mâine-poimâine 

Aceasta nu le fusese decât Bunavestire pentru marea 
zi; Bunăvestirea ciobănaşilor atât de dragi Maicii Sfinte, 
care avea să reverse bunătatea ei asupra vieţii lor. 

“DIO HA DISEGNI DI 
MISERICORDIA SU DI VOI”  

Una riflessione in vista  
del centenario delle “apparizioni dell’Angelo” a Fatima 

Scrive Lucia, nella sua “Quarta Memoria”: «La 
seconda (apparizione dell’Angelo) dovette essere in piena 
estate, in quei giorni di maggior calore in cui rientravamo a 

casa con le nostre greggi a metà mattina, 
per uscire di nuovo sul tardi. Andavamo 
dunque a trascorrere le ore della siesta 
all’ombra degli alberi che circondavano il 
pozzo già più volte ricordato. 
All’improvviso, vedemmo lo stesso Angelo 
vicino a noi. 
– Cosa fate? Pregate! Pregate molto! I 
Cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi 
disegni di misericordia. Offrite 
costantemente all’Altissimo orazioni e 
sacrifici. 
– Come dobbiamo sacrificarci? – 
domandai. 
– Di tutto quello che potete, offrite un 
sacrificio in atto di riparazione per i peccati 

con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei 
peccatori. Attirate cosi sopra la vostra Patria la pace. Io 
sono il suo Angelo Custode, l’’Angelo del Portogallo. 
Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le 
sofferenze che il Signore vi manderà -. 

Queste parole dell’Angelo s’impressero nel nostro 
cuore come una luce che ci faceva capire chi era Dio, 
come ci amava e voleva essere amato; il valore del 
sacrificio e quanto Gli era gradito, come in attenzione ad 
esso, convertiva i peccatori…». 

Certo, i disegni di Dio sono diversi dai nostri, le sue 
vie non sono le nostre vie… Chiunque avrebbe lasciato in 
pace quei tre bambini, probabilmente intenti ai loro 
infantili giochi quotidiani o assorti nei loro pensieri di 
fanciulli. L’Angelo, invece, interviene, improvvisamente: li 
richiama alla loro missione. Dio ha disegni di misericordia 
su di loro: e la Volontà di Dio, nei loro confronti, si farà 
sempre più esigente, fino al totale sacrificio della loro vita. 
Francesco morirà, non ancora undicenne, il 4 aprile del 
1919; Giacinta lo seguirà in cielo il 20 febbraio del 1920 
(data della loro festa, dopo la beatificazione del 13 maggio 

“D-ZEU ARE GÂNDURI DE MILĂ 
ASUPRA VOASTRĂ” 
O reflecţie în vederea centenarului  
“apariţiilor Îngerului” la Fatima 

Scria Lucia în cea de-“A Patra Memorie”: “A doua 
(apariţie a Îngerului) trebuie că a avut loc în plină vară, 
în zilele de mai mare căldură, în care reveneam acasă cu 
turmele la jumătatea dimineţii, pentru ca să 
ieşim abia mai târziu. Mergeam prin urmare 
să petrecem orele de după prânz la umbra 
pomilor care înconjurau fântâna pe care am 
pomenit-o de mai multe ori. Dintr-o dată, l-
am văzut pe acelaşi Înger aproape de noi. 

- Ce faceţi? Rugaţi-vă! Rugaţi-vă mult! 
Inimile lui Isus şi a Mariei au asupra voastră 
gânduri de milă. Oferiţi-i neîncetat celui 
Preaînalt rugăciuni şi sacrificii. 

- Cum anume trebuie să ne sacrificăm? 
-l-am întrebat. 

- În tot ceea ce puteţi, oferiţi sacrificii 
de reparare pentru păcatele cu care El este 
vătămat şi de rugă pentru întoarcerea 
păcătoşilor. Astfel, veţi atrage pacea asupra 
ţării voastre. Eu sunt Îngerul ei Păzitor, Îngerul 
Portugaliei. Îndeosebi acceptaţi şi suportaţi cu supunere 
suferinţele pe care Domnul vi le va trimite. 

Aceste cuvinte ale Îngerului s-au imprimat în 
inimile noastre precum o lumină care ne făcea să 
înţelegem cine este Dzeu, cât de mult ne iubea şi cât 
voia să fie iubit; valoarea sacrificiului şi cât îi era de 
plăcut, cum anume, ţinând cont de acestea, îi convertea 
pe păcătoşi...”. 

Desigur, planurile lui Dzeu sunt diferite de ale 
noastre, căile Lui nu sunt căile noastre... Oricine ar fi 
lăsat în pace acei trei micuţi, probabil ocupaţi cu 
zilnicele lor jocuri copilăreşti şi concentraţi în gândurile 
lor de prunci. Însă Îngerul intervine dintr-o dată: îi 
cheamă la misiunea lor. Dzeu are gânduri de milă 
asupra lor: iar voinţa lui Dzeu –în ceea ce-i priveşte, va 
deveni tot mai exigentă, până la sacrificiul total al vieţii 
lor. Francisc va muri, înainte de a împlini 11 ani, pe 4 
aprilie 1919; Iacinta îl va urma în cer pe 20 februarie 
1920 (data sărbătorii lor, după beatificarea din 13 mai 
2000). Amândoi vor oferi neîncetat Domnului acte de 
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iubire şi de adoraţie, făcându-se –aşa cum se zice în tradiţia 
creştină- “victime” pentru mântuirea aproapelui. Lucia a 
trăit dimensiunea serviciului către Biserică şi în Biserică 
vreme de mulţi ani (a murit la aproape 100 de ani la 
Coimbra, pe 13 februarie 2005), prin Consacrarea ei în 
viaţa călugărească. 

Asupra lor Domnul a avut un plan deosebit: râul 
nesecat de haruri, care –de la Fatima– s-a revărsat şi 
continuă să se reverse în Biserică şi în întreaga lume, a 
trecut prin inima acestor trei copii. Marile lucrări ale lui 
Dzeu poartă întotdeauna conotaţia umilinţei, “marca” 
sărăciei discrete, “sigilul” simplităţii şi se 
construiesc întotdeauna pe aceleaşi 
fundaţii smerite. Măreţia acelor 
manifestări cereşti a obţinut aprobarea 
Bisericii şi datorită credibilităţii acestor 
trei martori privilegiaţi şi sfinţeniei vieţii 
lor. 

Dzeu are gânduri de milă asupra 
noastră, asupra fiecăruia dintre noi. 
Milostivirea nu este pur şi simplu o 
“reducere” pe care o primim datorită 
generozităţii donatorului: Dzeu, mai 
degrabă, ne duce în propria Sa logică. 

Este un mare har atunci când 
Domnul ne provoacă cu Cuvântul Său, când pune la 
încercare sinceritatea iubirii noastre printr-un obstacol 
neprevăzut, printr-o problemă apărută dintr-o dată. Este 
un har apropierea şi “greutatea” unei persoane enervante, 
a unei întâlniri pe care am dori să o amânăm cine ştie cât, a 
unei trebi pe care chiar nu avem chef să o facem. Dzeu ne 
solicită generozitatea, vrea să începem –în sfârşit– să-i 
semănăm în dimensiunea gratuităţii. 

Un predicator încheia nişte exerciţii spirituale prin 
această reflecţie:  pune de la tine, prin iubirea ta, în locul 
iubirii care ţi-a fost refuzată (printr-o jignire, printr-o 
neînţelegere, printr-un cuvânt urât care te-a rănit). Chiar 
acest lucru îl face Dzeu cu noi: milostivirea Lui se întinde 
asupra noastră, cei păcătoşi, care suntem adesea 
nerecunoscători şi indiferenţi, incapabili să ne dăm seama 
de Binele ce ne este dăruit în fiecare clipă. De pe Cruce, 
Cristos arată culmea acestei “atitudini” -proprie lui Dzeu– 
ce îi răspunde urii cu iertare, mijlocind de-a dreptul în faţa 
Tatălui pentru cei care l-au răstignit, justificându-i: “Iartă-i, 
pentru că nu ştiu ce fac”. 

În Anul Milostivirii nu suntem doar “beneficiari de 
indulgenţe”: suntem colaboratori ai lui Dzeu, asociaţi de-ai 
Lui, ai Fecioarei Maria, ai Sfinţilor, ai Bisericii –pentru a 
revărsa în lume un râu de iubire, acolo unde pare să 
triumfe golul şi viaţa lipsită de sens. “Faptele de 
milostenie” fac astfel încât Dragostea lui Cristos să fie 
concretă şi tangibilă în ziua de astăzi. 

“Semnele vremurilor”, semnele vremurilor noastre 
sunt marile provocări ce ne aşteaptă, pe plan moral şi 
social; sunt inepuizabilele manifestări (ordinare şi 
extraordinare) ale iubirii lui Dzeu faţă de noi; dar sunt şi 
participarea noastră vie, fidelă, filială la logica lui Dzeu, 
care răstoarnă criteriile lumii şi ne cheamă să fim 
propovăduitori ai Milostivirii, acolo unde trăim, în fiecare 
zi.  

(traducere din italiană, pr. C.Sabău) 

2000). Entrambi offriranno incessantemente al Signore 
atti di amore e di adorazione, rendendosi -come si dice, 
nella tradizione cristiana- “vittime” per la salvezza del 
prossimo. Lucia visse la dimensione del servizio alla 
Chiesa e nella Chiesa per lunghi anni (morì quasi 
centenaria a Coimbra, il 13 febbraio 2005), attraverso la 
sua Consacrazione nella Vita Religiosa. 

Su di loro il Signore ha avuto un progetto 
particolarissimo: il torrente incessante di grazie, che da 
Fatima si è esteso e continua a estendersi a tutta la Chiesa 
e a tutto il mondo, è passato per il cuore di quei tre 

fanciulli. Le grandi opere di Dio hanno sempre la 
connotazione dell’umiltà, il “marchio” della 
povertà discreta, il “sigillo” della semplicità e si 
sostengono sempre sulle stesse umilissime basi. La 
grandezza di quelle manifestazioni celesti ha 
ottenuto l’approvazione della Chiesa anche per la 
credibilità di quei tre privilegiati testimoni e per la 
santità della loro vita. 
Dio ha disegni di misericordia su di noi, su 
ciascuno di noi. La misericordia non è 
semplicemente uno “sconto” che riceviamo, per la 
generosità del donatore: Dio, piuttosto, ci 
coinvolge nella sua logica. 
È una grazia quando il Signore ci provoca con la 

sua Parola, quando mette alla prova la sincerità del nostro 
amore con un ostacolo imprevisto, con una difficoltà 
improvvisa. È una grazia la vicinanza e “il peso” di una 
persona noiosa, di un incontro che rimanderemmo a 
tempo indeterminato, di un lavoro che non avremmo 
proprio voglia di fare. Dio sollecita la nostra generosità, 
vuole che finalmente iniziamo a somigliargli nella 
dimensione della gratuità. 

Un predicatore, terminando gli Esercizi Spirituali, 
chiudeva con questa riflessione: supplisci tu, con il tuo 
amore, all’amore che ti è stato negato (per una offesa 
ricevuta, per una incomprensione, per una parola cattiva 
che ti ha ferito). Questo fa il Signore con noi: la sua 
Misericordia si estende su di noi, peccatori, spesso ingrati 
e indifferenti, incapaci di accorgerci del Bene che ci è 
donato ogni istante. Cristo, dalla Croce, manifesta il 
vertice di questa “attitudine” -propria di Dio- che all’odio 
replica con il perdono, addirittura intercedendo presso il 
Padre per i suoi crocifissori, giustificandoli: “Perdonali, 
non sanno quello che fanno”. 

Nell’Anno della Misericordia non siamo solo 
“fruitori di indulgenze” e di grazie: siamo collaboratori di 
Dio, associati a Lui, a Maria Santissima, ai Santi, alla 
Chiesa per immettere nel mondo un torrente di amore, 
dove sembra trionfare il vuoto e la insignificanza della 
vita. Le “opere di Misericordia” rendono concreta, 
tangibile, incarnata la Carità di Cristo, oggi. 

I “segni dei tempi”, i segni del nostro tempo, sono le 
grandi sfide che ci attendono, in campo morale e sociale; 
sono le inesauribili manifestazioni (ordinarie e 
straordinarie) della carità di Dio verso di noi; ma sono 
anche la nostra partecipazione viva, fedele, filiale alla 
logica di Dio, che capovolge i criteri del mondo e ci 
chiama a essere promotori di Misericordia, là dove 
viviamo, ogni giorno. https://it.zenit.org/articles/
dio-ha-disegni-di-misericordia-su-di-voi/ 
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 ITA: Il 12 febbraio 2016, Papa Francesco e il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, si sono incontrati all’aeroporto di 
L’Avana, la capitale di Cuba. È stato il primo incontro tra un Papa e un Patriarca della Chiesa ortodossa russa. L’incontro è 
durato circa due ore: alla fine Papa Francesco e il Patriarca Kirill hanno diffuso un comunicato congiunto in cui hanno espresso la 
speranza di riunire le due chiese e hanno chiesto ai leader del mondo di proteggere i cristiani dalle persecuzioni.  

12.02.2016: ÎNTÂLNIREA ISTORICĂ LA HAVANA DINTRE PAPA FRANCISC  
ŞI PATRIARHUL KIRIL AL MOSCOVEI 

S-a scris istorie la Havana, în seara de 12 februarie 2016, 
unde a avut loc prima întâlnire dintre un papă catolic şi un 
patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, cea mai mare biserică 
autocefală ortodoxă. Papa Francisc şi Patriarhul Kirill au 
discutat în privat, iar mesajul de la finalul întrevederii a fost clar: 
persecuţia creştinilor în Orientul Mijlociu trebuie să înceteze. Cei 
doi au semnat o declaraţie pentru unitatea celor două confesiuni, 
despărţite de aproape o mie de ani, de la 
Marea Schismă din 1054. 

„În sfârşit”, a spus Papa 
Francisc în timp ce se apropia de 
patriarhul rus, într-un salon de 
protocol de pe aeroportul din 
Havana. „Suntem fraţi, aceasta este 
voia Domnului”, a adăugat el în timp ce îl îmbrăţişa pe 
Patriarhul Kirill. Întâlnirea celor doi lideri religioşi a 
avut loc la doar o săptămână după ce a fost anunţată 
oficial, dar a fost rodul multor ani de negocieri în 
spatele uşilor închise. 

După întâlnirea plină de emoţie şi o discuţie în 
privat de aproape două ore şi jumătate, Papa şi 
Patriarhul au semnat o declaraţie comună în care şi-au 
exprimat regretul pentru pierderea unităţii creştinilor, 
acum aproape o mie de ani, pe care au catalogat-o drept 
„consecinţa slăbiciunii umane şi păcatului”. 

„Am vorbit ca fraţii. Avem acelaşi botez. Suntem 
amândoi episcopi. Am vorbit despre Bisericile noastre. 
Am fost de acord amândoi că unitatea se obţine mer-
gând înainte”, a spus Papa Francisc. 

Papa şi Patriarhul rus au cerut încetarea persecu-
ţiilor creştinilor în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, 

dar au făcut apel şi la respectarea libertăţii religioase 
în Europa, în faţa unui „secularism adesea agresiv”. 

În privinţa Ucrainei şi Siriei, ţări în care Rusia 
joacă un rol controversat, înalţii prelaţi au cerut tu-
turor părţilor implicate să dea dovadă de prudenţă şi 
să se aşeze la masa negocierilor. 

„Am vorbit timp de două ore şi am avut o dis-
cuţie deschisă”, a declarat Patriarhul 
Kirill. 
Această întâlnire are o mare încărcă-
tură simbolică pentru creştinii din 
toată lumea, însă analiştii spun că nici 
implicaţiile politice nu pot fi ignorate. 
„Vladimir Putin este izolat pe scena 

internaţională şi îşi doreşte un triumf diplomatic. S-a 
întâlnit de două ori cu Papa, care a fost prietenos cu 
el. Iar Kirill n-ar face asta fără permisiunea lui Putin. 
Aşa că întâlnirea este un semn de schimbare în re-
laţiile dintre Biserici din ultima mie de ani, dar şi de 
schimbare pe planul relaţiilor internaţionale, pe ter-
men mai scurt”, a comentat Paul Vallely, biograf al 
Papei Francisc. 

În avionul care îl ducea spre Mexic, Papa a 
povestit ce impresie i-a lăsat întrevederea. 

„Am simţit că am în faţă un frate şi el mi-a spus 
acelaşi lucru. Vă spun sincer, am simţit în interior o 
bucurie care venea de la Dumnezeu. A vorbit foarte 
deschis şi eu, la fel. Şi se simţea bucuria”, a mărturisit 
Papa. (…) 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/International/
PAPA+FRANCISC+INTALNIRE+PATRIARHUL+RUS+

MESAJE 

IL CAPO DELLA CHIESA GRECO
-CATTOLICA UCRAINA SULLA 
DICHIARAZIONE DE L’AVANA  

“Sembra che (gli Ortodossi russi) non obiettino 
più al nostro diritto di esistere. In realtà per 
esistere o essere attivi non siamo obbligati a 
chiedere il permesso a nessuno. „Quanto al 

respingere l’”Uniatismo” quale metodo per unire le 
Chiese, Mosca ha sempre chiesto al Vaticano una 
qualche limitazione della nostra esistenza e la 
restrizione delle nostre attività.  Di più, questa richiesta 
è stata posta come condizione, sotto forma di 
ultimatum, per rendere possibile l’incontro tra il Papa 
ed il Patriarca. (...) Ora il nostro diritto di curare i 
nostri fedeli ovunque siano, è riconosciuto. (...) 

Traduzione in italiano Ipod.Prof. Giuseppe Munarini 

CAPUL BISERICII GRECO-
CATOLICE UCRAINENE DESPRE 

DECLARAŢIA DE LA HAVANA  
„Se pare că (Ortodocşii ruşi) nu mai 

obiectează legat de dreptul nostru de a exista. În 
realitate, pentru a exista sau activa nu suntem 
obligați să cerem permisiunea nimănui.” „(...) 
Moscova a cerut mereu Vaticanului un fel de interzicere 
a existenței noastre și limitarea activităților noastre. Mai 
mult, această cerință a fost pusă drept condiție, sub 
forma ultimatumului, pentru posibilitatea unei întâlniri 
între Papă și Patriarh. (...) Acum dreptul nostru de a ne 
îngriji de credincioșii noștri, oriunde ar fi ei, este 
recunoscut. (...)”.  

http://www.catholica.ro/2016/02/14/capul-bisericii-greco
-catolice-ucrainene-despre-declaratia-de-la-havana-i/ şi http://
www.catholica.ro/2016/02/16/capul-bisericii-greco-catolice-
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PS VIRGIL BERCEA DESPRE 
DECLARAŢIA DE LA HAVANA 

Strigătul papei 
Ieri, 14 februarie 2016, a şaptesprezecea 

duminică după Rusalii, în Liturghia noastră era  
prevăzută evanghelia femeii cananeence care striga în 
faţa lui Isus pentru că fiica ei era posedată de diavol. 
Însă Isus tăcea. Totuşi, aceasta strigă din nou şi din nou. 
Mi-a venit în minte tabloul lui Edward Munch, -Strigătul: 
omul ce nu-şi mai regăseşte niciun punct stabil şi care-şi 
urlă neputinţa de a reacţiona în faţa răului, în faţa 
suferinţei sale şi a altuia, în faţa a… Da, Papa strigă: 
“Doamne, ajută-ne!” 

Eu văd această întâlnire între papa 
Francisc şi patriarhul Kirill precum răspunsul 
lui Isus către acea femeie cananeancă: “Femeie, 
mare este credinţa ta”. Din tăcerea lui Isus, la 
insistenţa papei, la strigătul continuat al papilor, 
s-a născut această întâlnire. Slavă Domnului! 
Întâlnirea a avut loc! Întrevedem în această 
întâlnire lucrarea Domnului, prezenţa Spiritului 
– despre care a vorbit papa Francisc imediat 
după semnarea Declaraţiei comune. Prin urmare, întâlnirea 
va aduce roade. Eu cred asta. 

Apoi, la nr. 25 este vorba tocmai despre greco-
catolici – Sperăm ca întâlnirea noastră să poată contribui şi la 
reconciliere, acolo unde există tensiuni între greco-catolici şi 
ortodocşi. Astăzi este clar că metoda “uniatismului” din trecut, 
înţeles ca uniune a unei comunităţi cu alta, desprinzându-se de 
Biserica sa, nu este un mod care permite restabilirea unităţii. Cu 
toate acestea, comunităţile ecleziale apărute în aceste circumstanţe 
istorice au dreptul de a exista şi de a întreprinde tot ceea ce este 
necesar pentru a satisface exigenţele spirituale ale credincioşilor lor, 
căutând, în acelaşi timp, să trăiască în pace cu vecinii lor. 
Ortodocşii şi greco-catolicii au nevoie să se reconcilieze şi să 
găsească forme de convieţuire acceptabile pentru ambele părţi.  Se 
afirmă că “uniatismul” nu mai este un model – şi sunt 
de acord; însă comunităţile au drept să trăiască, pot să se 
dezvolte, adică au un viitor. Preabine. 

Este evident că astăzi trebuie să fie luate în 
considerare alte căi pentru a realiza unirea creştinilor în 
diversitate şi este sigur că Domnul va deschide căile 
Spiritului. Pe de-o altă parte, noi, greco-catolicii de 
astăzi, nu ne dorim altceva decât să ne trăim credinţa, 
credinţa străbunilor noştri; să trăim în armonie cu fraţii 
ortodocşi şi cu toţi oamenii de bună voinţă; să 
promovăm tot ceea ce este scris în Declaraţia comună din 
toate puterile noastre – acestea sunt convingerile noastre 
-. Ieri, în catedrală, am vorbit tocmai despre această 
Declaraţie comună. 

Strigătul papei: suntem fraţi, suntem fraţi! Noi, 
catolicii, trebuie să fim primii care simţim acest strigăt. 
Sperăm apoi ca şi ceilalţi creştini, cu toţii, să audă acest 
strigăt şi să trăiască în armonie, în pace şi unire, pentru 
ca lumea să creadă. 

Încă o dată: îi mulţumim Domnului, pentru că a 
ascultat strigătul papei. Mare este credinţa acestui papă 
al nostru! Şi ar trebui să fie mare şi credinţa noastră 
atunci când strigăm: “Doamne, ascultă-ne!” 

+ Virgil Bercea,  
episcop  greco-cattolic de Oradea  

SE VIRGIL BERCEA SULLA 
DICHIARAZIONE DE L’AVANA  

Il grido del papa 
Ieri, 14 febbraio, 2016, la diciassettesima 

domenica dopo Pentecoste, nella nostra liturgia c’era il 
vangelo della donna cananea la quale grida a Gesù poiché 
la sua figlia era indemoniata. E Gesù tace. Ma questa 
grida, e grida. Mi e venuto in mente il quadro di Edward 
Munch, Il grido. L’uomo che non ha più nessun punto 
stabile che grida la sua incapacità di reagire davanti al 
male, davanti alla sofferenza sua e altrui, davanti a… Sì, il 
papa che grida: «Signore aiutaci!». 

Questo incontro tra papa Francesco e il patriarca 
Kirill io lo vedo come quella risposta di Gesù 
alla cananea: «Donna, grande è la tua fede». Dal 
silenzio di Gesù alle insistenze del papa, al grido 
continuato dei papi, nasce questo incontro. Viva 
Dio! L’incontro e avvenuto! Vediamo in questo 
incontro l’intervento del Signore, la presenza 
dello Spirito – della quale ha parlato papa 
Francesco subito dopo la firma 
della Dichiarazione comune. Allora l’incontro 

porterà frutti. Io lo credo. 
Poi al n. 25 si parla proprio dei greco-cattolici – 

Speriamo che il nostro incontro possa anche contribuire alla 
riconciliazione, là dove esistono tensioni tra greco-cattolici e 
ortodossi. Oggi è chiaro che il metodo dell’“uniatismo” del passato, 
inteso come unione di una comunità all’altra, staccandola dalla sua 
Chiesa, non è un modo che permette di ristabilire l’unità. Tuttavia, 
le comunità ecclesiali apparse in queste circostanze storiche hanno il 
diritto di esistere e di intraprendere tutto ciò che è necessario per 
soddisfare le esigenze spirituali dei loro fedeli, cercando nello stesso 
tempo di vivere in pace con i loro vicini. Ortodossi e greco-cattolici 
hanno bisogno di riconciliarsi e di trovare forme di convivenza 
reciprocamente accettabili. Dice che “l’uniatismo” non è più 
un modello – d’accordo; ma le comunità hanno diritto 
alla vita, possono svilupparsi, cioè hanno un futuro. 
Ottimo. 

È evidente che oggi si debba prendere in 
considerazione altre vie per l’unità dei cristiani nella 
diversità ed è sicuro che il Signore aprirà le strade dello 
Spirito. Dall’altra parte, noi greco-cattolici di oggi non 
vogliamo altro che vivere la nostra fede, la fede dei nostri 
padri; vivere in armonia con i nostri fratelli ortodossi e 
con tutti gli uomini di buona volontà; promuovere tutto 
quello che sta scritto nella Dichiarazione comune con tutte le 
nostre forze – sono le nostre convinzioni –. Ieri in 
cattedrale ho parlato proprio di questa Dichiarazione 
comune. 

Il grido del papa: siamo fratelli, siamo fratelli! 
Noi, i cattolici, dobbiamo sentire per primi questo grido. 
Speriamo poi che anche gli altri cristiani, tutti, sentano 
questo grido e vivano in armonia, pace e unità affinché il 
mondo creda. 

Ancora una volta: ringraziamo il Signore perché 
ha ascoltato il grido del papa. Grande è la fede di questo 
nostro papa! E grande dovrebbe essere la nostra fede 
quando gridiamo: «Signore ascoltaci!».  

+ Virgil Bercea vescovo greco-cattolico di 
Oradea (Romania) http://www.settimananews.it/ 

ecumenismo-dialogo/mennini-e-bercea-sulla-



10 

 

O INVITAŢIE LA „MINCIUNI" 
Viaţa pastorală a început să intre în făgaşul ei, după 

tatonări, dibuiri şi încercări, unele reuşite, altele ratate. 
Seriozitatea se împletea cu ridicolul de nu ştiai ce să faci, 
să râzi sau să plângi. În acest sat, departe de lume, se 
cristalizase o seamă de obiceiuri, tradiţii, superstiţii, care 
erau mai strict observate decât cerinţele credinţei 
adevărate. Stârpirea acestora mi-a dat mai mult de lucru 
decât şi-ar putea cineva închipui, fiindcă erau quasi 
consacrate de biserică, iar poporul ţinea la ele, socotind 
ştergerea lor ca iconoclasm revoluţionar. 

Voi aminti unele dintre ele, pentru ca cititorii să-şi 
poată da seama în ce hal se găseau satele noastre pe la 
începutul acestui veac, din vina preoţilor. 

În prima duminică după faimoasa mea instalare, 
abia am îmbucat ceva, obosit, m-am întins puţin să mă 
relaxez, cum se spune astăzi. 

Cineva bate la uşă; îi deschid. 
- Bună ziua, părinte,  
- Dumnezeu să ajute, îi răspund. Omul aducea un 

scaun cu el. 
- Frumoasă vreme. 
- Frumoasă, dar e cam rece. 
- Dar doreşti ceva? Ai vre-un necaz? 
- Mulţam lui Dumnezeu că n-am. Dar poate nu ştiţi 

de ce am venit. 
- O să-mi spui d-ta; nu-i aşa? 
- Ne-am adunat la ţintirim, adică lângă biserică, cum 

îi obiceiul, la „minciuni". Şi venim să te chemăm şi pe d-
ta. 

- Cum? am înţeles bine? la minciuni? Credeam că-şi 
bate joc de mine. Dar cu scaunul acesta ce vrei? 

- L-am adus pentru d-ta, să şezi, aşa cum e 
„articuşul", aşa cum făcea şi „fie-iertatul", care ne spunea 
la minciuni, de ne prăpădeam de râs. Oricum, părintele 
Vodă o fi fost el „tragău", dar ne plăcea de el că tare 
frumos le potrivea. Numai dl. învăţător mai ştia să spună 
ca el. Apăi, mai spunem şi noi câte una, alta. 

- Ascultă, omule, eu nu mă pricep la minciuni; ceea 
ce am de spus vă spun în biserică; eu n-am venit să vă 
predic minciuni, ci Evanghelia lui Isus Hristos. Te rog să 

spui oamenilor că nu mă duc la minciuni; la vecernie am să 
le spun, nu în ţintirim, ci în biserică, lucruri adevărate, dar 
nu minciuni. 

Omul meu s-a întors plouat cu scaunul. Întâmplarea a 
fost minunat exploatată din partea dascălului meu, care s-a 
grăbit să dovedească oamenilor că eu mă feresc de ei, că 
sunt domnos, nu cum era „fie-iertatul". 

 
TAINA CARE SE DESLEAGĂ 
Scurt timp după instalare, iată că aud clopotele 

sunând a jale. Ce se întâmplase? Cine a murit? Nenorocire! 
Murise un om tânăr, tată alor patru copii. Om sărac, lipit 
pământului. 

Sunt chemat la înmormântare - prima mea 
înmormântare. Lume multă, jale mare; bocitoarele de 
meserie storceau lacrimi şi din piatră. Cei de faţă, văzând 
copilaşii în jurul sicriului, nu-şi puteau stăpâni durerea. 
Prohodul cel mare s-a desfăşurat după toate prescripţiile 
tipicului. Diacul s-a întrecut pe sine cu „Horea mortului", 
evocând epizoade din viaţa şi din boala lui. Când a ajuns la 
luarea de rămas bun, de la soţie şi de la copii, lumea 
întreagă suspina. 

Citesc Evanghelia cum pot, fiindcă, oricât m-am silit, 
nu-mi puteam stăpâni lacrimile. Când am ajuns la predică, 
înghiţeam în sec. 

- „Întristaţi ascultători! 
Mi se rupe inima de durere, văzând nenorocirea care s

-a abătut asupra acestei familii..”. M-au înecat lacrimile. Nu 
mai puteam continua. Lumea hohotea, împreună cu mine. 
încerc să mă reculeg spunând: „Dacă credem în 
Dumnezeu, şi dacă avem inimi simţitoare, avem datoria să 
facem durerea acestor copii, mai uşor de îndurat. Am 
nădejdea că acest sat mic, va avea o inimă atât de mare 
încât să încapă în ea, şi durerile acestor copilaşi.” Amin. 

Singurul suflet de om care nu era deloc impresionat, 
care nu lăcrima, era cantorul meu. Era om bătrân, obişnuit 
cu astfel de întâmplări; poate că în decursul vieţii sale 
lungi, îşi epuizase lacrimile. Totuşi, m-am mirat, şi poate că 
i-am admirat tăria.  

I-am făcut un prohod cu multe Evanghelii, cum nu 
era obiceiul decât la „bocotani", care aveau cu ce să plătea-

IOAN MICLEA (25 aprilie 1902 -     2 
octombrie 1982) a fost un preot greco-catolic, filozof şi 
mare erudit. A scris mai mult de 10.000 de pagini în 
manuscris, unele dintre care au fost distruse de teama 
controalelor Securităţii sau au fost confiscate de către 
aceasta. Până la începutul persecuţiei din 1948, a 
reuşit să publice 10 cărţi cu tematică teologică, filosofică 
şi pedagogică. În timpul persecuţiei a prestat munci 
foarte umile, pentru s-şi putea întreţine familia. A fost un gânditor şi 
filozof profund, în aceşti ultimi ani existând studenţi care au obţinut 
doctoratul prin lucrări care au abordat scrierile sale. 

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 
queste. Fino all’inizio della persecuzione del 1948, p.Miclea è riuscito a 
pubblicare 10 libri di tematica teologica, filosofica e pedagogica. Durante 
la persecuzione ha prestato lavori molto umili, per poter mantenere la 

propria famiglia. Fu un pensatore e filosofo profondo, e in questi ultimi 
hanni ci sono stati studenti che hanno ottenuto il titolo dottorale attraverso 
dissertazioni che approcciavano i suoi scritti. 
 Continuiamo a pubblicare alcune pagine scritte dal p. Ioan 
Miclea, che descrivono alcuni suoi ricordi di vita pastorale. L’erudita 
sacerdote racconta, pieno di umorismo e di talento, avvenimenti dalla sua 
prima parrocchia in cui fu inviato, subito dopo l’ordinazione sacerdotale. 

ÎN JUGUL DOMNULUI - 4 
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. 33-46 
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scă. Sărăcimea a fost mulţumită, pentru cinstea care era, 
până aici rezervată doar celor bogaţi, singurii care aveau 
drept la un prohod mare. Dar aceştia nu erau deloc mul-
ţumiţi, ca şi cum ei ar fi fost neîndreptăţiţi. 

A doua zi, soţia mortului vine să-mi plătească şi să-mi 
mulţumească, spunându-mi că a fost mângâiată când m-a 
văzut că şi eu am lăcrimat. 

- Vreau, părinte, să vă plătesc cinstit; cât poftiţi, îmi 
spune biata văduvă. Ce-i drept, chiar acum n-am bani 
pentru că ce am avut i-am cheltuit cu boala bărbatului 
meu. Dar voi munci pe unde voi putea şi-mi voi face da-
toria. Poate veţi avea de lucru la „eclejie". 

- Biata de tine, îţi mulţumesc pentru 
tot ce mi-ai spus. Dar te rog să ştii un lucru, 
pe care l-am spus şi în biserică, nu numai 
de la d-ta, care nu mai ai pe nimeni afară de 
Dumnezeu, dar de la nimeni nu voi lua 
nimic pentru slujbele pe care le voi face. În 
cazul d-tale, eu am datoria să te ajut, şi dacă 
m-aş gândi să iau ceva din gura copiilor, m-
aş socoti netrebnic şi nevrednic de slujba 
pe care o împlinesc. Îţi promit că îndată ce 
voi primi plata de la stat, te voi ajuta. Du-te 
în pace şi Dumnezeu să te mângâie. 

- Dar nu se cade, părinte, îmi spune 
femeia, noi nu suntem învăţaţi să nu plătim 
la preot. La „fie-iertatul" îi tot plăteam şi 
tot rămâneam datori. 

- Aşa a fost, dar acum va fi altfel. 
Femeia a plecat, dar cam nedumirită; nu-i venea să 

creadă. 
Au trecut câteva zile; am întâlnit pe cantor, care abia 

m-a resalutat. Nu puteam pricepe de ce? 
Într-o zi, iată-l că vine, cu capul plecat, morocănos, 

supărat. Abia scoate câteva cuvinte, când intră în casă. 
- Bine ai venit, domnule învăţător; ia loc, să mai stăm 

de vorbă. Dar el tace şi dă din cap. După ce înghite de 
câteva ori, i se desleagă graiul. 

- Apăi, să ştii, părinte, că mie nu-mi place ce faci d-ta. 
Văd c-ai venit aici să ne strici „articuşurile" toate 
(obiceiurile). Să faci toate slujbele pe nimic; să ştergi 
pomenile. Dacă stai chiar aşa de bine, de nu ai nevoie de 
nimic (era şi ironic diacul), te priveşte. Dar să ştii că eu am 
nevoie; că eu nu stau aşa de bine ca d-ta (altă ironie), 
fiindcă el era bogat: boi, oi, casă frumoasă, salariu, etc. 

Am amuţit. Nu mi-aş fi putut închipui să aud astfel 
de vorbe. Acum abia am înţeles supărarea diacului: el se 
aştepta să-i dau banii de la înmormântarea făcută. 

I-am răspuns cât am putut de liniştit, deşi fierbeam 
de tulburare. I-am răspuns: 

- Domnule învăţător, d-ta nu m-ai înţeles; eu n-am 
spus în biserică că nu vom lua nimic de la nimeni, adică n-
am folosit pluralul eu am vorbit numai în numele meu, 
spunând: „eu nu voi lua nimic de la nimeni". Adică nu voi 
„trage" pe nimeni, cum se spune pe aici. Eu te înţeleg 
foarte bine; înţeleg că te-ai supărat, pentru că, într-adevăr, 
după cum ai spus-o, d-ta ai nevoie de bani, doar eşti om 
bătrân, cu boi, cu oi, cu vaci, cu salariu, fără copii, deci se 
înţelege că ai nevoie de banii orfanilor şi ai văduvei. Pe 
când eu, care n-am nimic, cum bine ai spus-o, eu n-am 
nevoie de nimic. De aceea, liber eşti să mergi la femeia al 
cărei bărbat l-am îngropat ieri şi să-i ceri ce ţi se cuvine; 

însă să nu-ţi închipui că eu, atâta vreme cât vom fi împre-
ună o să-ţi storc stola de la oameni. Cred că am vorbit clar. 

- Dacă aşa stă treaba, domnule părinte, şi eu vă spun 
tot atât de clar, că pe nimic nu voi mai cânta. D-ta poţi 
cânta ca păsările care nu cer plata. 

- Nu eşti silit să cânţi pe nimic; poate se vor găsi 
oameni care vor cere de la Dumnezeu plată; iar dacă nu, ne 
vom lipsi de cântări. 

Ce a urmat? Se putea ghici. Ruşinea a fost mai tare 
decât lăcomia lui. Nu se putea să nu vină la biserică; dacă 
venea, ce ar fi zis lumea văzându-l că stă supărat şi mut? 
Supărarea totuşi şi-a arătat-o acolo unde nu-l putea vedea 

lume: n-a mai venit la Slujbele de peste 
săptămână, care erau gratuite. Dar a fost 
înlocuit la început de soţia mea, mai târziu 
de către şcolari. 
 
Î N  P L I N Ă  A C T I V I T A T E 
ÎNNOITOARE 
Multe ar fi de însemnat la acest capitol, dar 
m-aş prea întinde şi, afară de asta, mă simt 
prea obosit şi bolnav. Amintesc doar câteva 
întâmplări în care tragicul şi comicul se 
împletesc de minune. O fac numai spre a 
arăta halul de înapoiere în care am găsit satul 
pe la începutul acestui veac. Nici nu-ţi vine 
să crezi. 

Multe din câte ar fi trebuit să fie nu erau; în schimb 
erau mai multe acele care ar fi fost bine dacă ar fi lipsit. Eu 
m-am străduit ca pe acele care lipseau să le împlinesc, şi să 
elimin acele obiceiuri, tradiţii, superstiţii, buruieni care 
năpădiseră via Domnului. 

Aşa, spre pildă, nimeni nu se spovedea decât atunci 
când se cununa. Despre mărturisirea copiilor de şcoală nici 
pomeneală. 

 
În cancelaria mitropolitană, din întâmplare se găsea 

chiar vicarul general, Dr.Victor Macavei. Abia şi-au făcut 
intrarea oamenii mei că au şi fost luaţi în primire de către 
Măria-sa, vicarul. 

- Dumnezeu să ajute. 
- Ajute-vă Dumnezeu, au răspuns preoţii din 

cancelărie. 
- Dar de unde sunteţi d-voastră? veniţi de departe? 
- De departe şi nu prea; ia de pe Mureş; de dincolo. 
- De unde anume, din ce sat? intervine vicarul. Şi ce 

necazuri v-au abătut pe la noi? 
- Noi am venitără să ne plângem la vlădica, să facă 

bine să ne ieie de pe cap pacostea pe care ni-a trimis-o. 
- Dar nu mi-aţi spus de unde sunteţi şi despre ce 

pacoste e vorba? 
- Noi suntem curatorii de la Vaidei; am fost trimişi în 

diligaţie să ne rugăm frumos la domnul vlădică să ne scape 
de popa ăl tinăr pe care ni l-a trimis. 

- Floricel, cine este preot în Vaidei, se informează 
vicarul. 

- Părintele Miclea, care a fost de curând sfinţit. Un 
teolog foarte bun. 

- Dar, oameni buni, reia discuţia vicarul, ce aveţi cu 
preotul? 

- Nu ne putem nici cum înţelege cu el; toate le strică 
în sat, nimic nu-i este pe plac; se ceartă cu dascălul; nu vrea 
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să primească plată pentru slujbele pe care le face, de-i 
mare ruşine pe noi. 

Auzind acestea, părintele vicar nu ştia ce să creadă şi 
nici ce să facă. Ştiţi ce, oameni buni?, mergeţi frumuşel 
acasă, că o să trimit pe părintele protopop să vadă ce-i 
necazul. 

- Noi am vrea să ştim dacă d-voastră sunteţi vlădica; 
noi de aici nu mergem până ne plângem la ăl mai mare. 
Pe unde să o luăm? 

Tocmai în acest moment intră în cancelarie 
secretarul mitropolitului, căruia părintele vicar îi spune să 
întrebe pe Preasfinţia Sa dacă poate să 
primească delegaţia din Vaidei, cu plângere 
împotriva preotului. 

Peste câteva clipe se întoarce şi 
conduce pe oameni în faţa mitropolitului 
Vasile Suciu. 

- Sărutăm mâna, Măria Sa. 
- Care-i vestea şi povestea, oameni 

buni? Era vorba sfinţiei sale de câte ori vorbea cu ţăranii. 
Când s-au văzut curatorii mei în faţa mitropolitului, 

le-a cam trecut pofta de harţă. Mitropolitul Suciu era un 
adevărat monument; un cap şi jumătate, o privire 
pătrunzătoare, o barbă aspră, rotundă, gura frumos 
arcuită, umerii laţi, un stejar din munţii Făgăraşului. 

- Ce v-a adus la mine? Ce necaz aveţi? Spuneţi-mi ce 
vă doare. 

- Să vedeţi, Măria Sa, începe unul dintre curatori. 
Nici cum nu ne putem împăca cu preotul pe care ni l-ai 
trimis; un tinerel care vrea să răstoarne lumea cu susu'n 
jos. 

- Cum nu vă împăcaţi? Ce face? Ce vină îi aduceţi? 
Ce rele face? Spuneţi-mi odată limpede. Nu vă fie ruşine. 

- Să vedeţi, Măria Sa, ia cuvântul al doilea curator, 
vrea să ne strice toate articuşurile, din bătrâni. Poate că 
nu se prea pricepe la slujbă, ce-i drept, că e şi prea tânăr. 

- Oameni buni, dar spuneţi-mi odată verde, ce rele 
face? 

- Chiar în ziua când a venit la noi, a spus în predică, 
în faţa lumii, că el nu va lua nici o plată pentru slujbele pe 
care le va face; (nici n-a luat de înmormântarea pe care a 
făcut-o). S-a certat cu domnul învăţător, căruia nu-i place 
treaba asta. El a fost învăţat să primească bani după ce 
cântă. Apoi, a mai făcut una nefăcută şi ne mai auzită; tot 
satul s-a tulburat. Şi chiar pentru asta am şi venit la sfinţia 
voastră, să ne scăpaţi de el. 

- Vă mai rog o dată să-mi spuneţi anume ce grozăvie 
a făcut? 

- Păi, să vedeţi, în sâmbăta Floriilor, a adunat copiii 
în biserică, şi ce credeţi că a făcut? I-a spovedit, ca pe 
oamenii mari. Nu i-a fost frică de Dumnezeu; doar copiii 
n-au păcate; ei sunt ca îngerii, curaţi. Auzind noi despre 
grozăvia asta, am intrat în biserică să-l oprim, însă n-a 
vrut să audă, ci ne-a poftit frumos afară. El ne-a spus că 
face bine; noi însă ştim că face rău; noi n-am fost învăţaţi 
cu d'aste treburi. 

Mitropolitul şi-a prins capul între palme, i-a privit 
lung şi cu toate că nimeni nu l-a văzut vreodată să 
zâmbească - era grav bolnav - de astă dată a râs din toată 
inima. Oamenii mei nu înţelegeau de ce e vesel vlădica. 

- De unde spuneţi că sunteţi, dragii mei? 
- Din Vaidei, Măria Sa. 

- Adică din Vai-de-voi. Bieţii de voi! Sunteţi tare 
rămaşi în urmă. Voi în ce lume trăiţi? Pe semne povestea a 
început să-l intereseze pe Preasfinţitul, de aceea dorea să 
afle mai multe. 

- Ce a mai făcut părintele vostru? 
- Zice că lui nu-i trebuie nici iclejia; ne-a spus că s-o 

lucrăm noi, iar roadele să fie pentru biserică; i-a intrat în 
cap căjie trebuie biserică nouă, că cea veche e şi prea mică 
şi stricată. 

 - Iar vouă nu vă place să aveţi o biserică frumoasă, 
că doar aşa aţi apucat. Văd că până aici nu mi-aţi spus 

decât lucruri pentru care ar trebui să-l laud, 
nu să-l pedepsesc. De ce tăceţi? 
- Ne vine cam greu să vă spunem; ni 
cam ruşine, că ne face de ruşine la satele 
dinprejur. 
- Cum vă face de ruşine? E băutor? 
bătăuş? înşelător? trăgău? Nu-şi face datoria 
de preot...? 

- Nici vorbă de aşa ceva, preasfinte părinte. Dar, să 
vedeţi, că bietul de el este atât de sărac încât n-are nimic, 
nici în casă şi nici pe afară. N-are o coadă de vită în ogradă, 
un purcel, un căluţ, o căruţă; nu ştim nici din ce trăieşte; că 
nu vrea să primească nici ce i se cuvine. Mai zilele trecute o 
femeie i-a dus un pui de găină - cum îi obiceiul la noi - dar 
nu l-a primit; iar femeia i-a sucit gâtul, dacă a văzut una ca 
asta. Nu-i trebuie clacă şi colaci de la pomeni; îi dă la săraci 
şi la ţigani. 

- Şi vouă nu vă place? Aţi vrea să tragă pielea de pe 
voi? Aşa ar fi bine? 

- Ne batjocoreşte toate satele că popa nostru e sărac, 
că nu suntem în stare să-i dăm şi lui ceva. Noi am apucat 
numai preoţi de cinste: cu stare bună, care aveau după ce 
să beie apă; coale o căruţă, boi, oi, vaci cu lapte, sluji, porci 
graşi. Aşa sunt toţi preoţii cinstiţi. Când ne întâlnim cu 
oamenii din alte sate ne întreabă, în batjocură: „sacu şi 
petecul", cum sunteţi voi, aşa-i şi popa vostru; „sărăcia la 
sărăcie trage". 

- Aşadară, vina lui este că-i sărac; dacă ar fi bogat, voi 
aţi fi mândri de el? Atunci v-ar face cinste? Dar voi aţi uitat 
cum a fost Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Te pomeneşti 
că nici el, dacă ar veni în satul vostru, nu v-ar face mare 
cinste. Preotul trebuie să se silească să fie şi să calce în 
urmele lui Hristos. Nu? Dar aştept mereu de o jumătate de 
oră să aud dacă-şi face sau ba datoria? Cum stă cu biserica? 

- Ăsta-i baiul, că ne omoară cu biserica. Când se 
creapă de ziuă trage clopotele şi începe slujba, fie iarnă, fie 
vară; în zile de Duminici şi sărbători slujbele încep 
dimineaţa şi ţin până seara; numai la amiazi se opreşte o 
clipă. Apoi ne predică şi la slujbă şi la vecernie; ne mustră, 
ne ceartă, ne aduce tot felul de învinuiri: că înjurăm, că mai 
bine stăm la crâşmă decât la biserică; că suntem 
necununaţi, ca sălbaticii... 

- Da' spune-o şi aceea ce a făcut cu cei necununaţi şi 
cu ţiganii, îl îndeamnă al doilea curator, care până aici 
tăcuse. 

- Să tot auzi şi să nu crezi: a spus că nu merge cu 
crucea la cei ce nu sunt cununaţi. Şi bieţii oameni, au fost 
siliţi în cap de iarnă să se cunune; fără nuntă, fără ospeţe; 
ţiganii s-au plâns că nu se pot cununa fiindcă n-au nănaşi, 
şi nici n-au cu ce să plătească cununia. Părintele le-a spus 
că le va fi el naş. Şi aşa preoteasa d-sale le-a fost naşă; ba le
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-a mai dat şi daruri. Lumea a râs că-i nănaşul ţiganilor. 
- Erau mulţi cei necununaţi în satul vostru? întreabă 

mitropolitul. 
- Cam jumătate satul. 
- Şi cum de nu s-au cununat? 
- Fie-iertatul părinte, Voda, era un om care spunea: 

„adă şi na"; fără plată nimic nu-ţi făcea; iar oamenii erau 
săraci. 

- Vouă nu vă plac aceste? Ce vreţi voi de fapt? 
- Părintele ăsta să ne lase în pace; de când a venit la 

noi nu ne lasă să mai răsuflăm; dar nu 
numai pe noi, dar nici pe copii şi nici pe 
femei; îi trebuie „reuniuni", „asociaţii", să 
mergem la toate slujbele duminica; iar în 
celelalte zile, cere să mergem cel puţin când 
trecem pe lângă biserică; să ne spovedim; 
dar noi am fost învăţaţi să ne spovedim 
numai când ne cununăm şi când murim. Ne 
opreşte de la crâşmă, spune că-i tinda 
iadului. Cu un cuvânt, oamenii nu-l mai 
vreau; să feresc de el când îl întâlnesc, deşi, 
ca să fiu drept, e om blând şi cu vorba 
bună; dar, nu ştiu cum, dacă ai lipsit de la 
biserică, el îndată te întreabă: ai fost bolnav 
sau de ce n-ai venit, fiindcă îngerul păzitor 
te-a pus absent. Nici pe câmp nu poţi scăpa 
de el. Spune că vrea să facă din noi sfinţi; iar oamenii râd 
în batjocură. 

- Nu mai întindem vorba, să-mi spuneţi scurt: ce rele 
a făcut? 

Oamenii au dat din umeri şi din cap. 
- Este o faptă rea să fie sărac; să nu lăcomeşti; să nu 

faci nedreptate; să fii darnic; să-ţi împlineşti datoria faţă de 
Dumnezeu dacă eşti preot, este rău să predici de mai 
multe ori pe zi; să nu tragi pielea de pe oile tale; să dai din 
sărăcia ta; să-ţi dai şi viaţa pentru oile tale; să le aperi de 
rele şi de păcate... ei bine, fraţilor, dacă aceste sunt fapte 
rele, atunci să-mi spuneţi voi care sunt fapte bune? Voi 
îmi cereţi să vă pedepsesc preotul pentru că-şi face 
datoria, adică pentru fapte bune; atunci va trebui să laud şi 
să cinstesc pe acela care să ţine numai de rele? Ce fel de 
judecată aveţi voi? Poate că dacă bietul vostru preot ar fi 
tragău, lacom, bogat, beţiv, care nu-şi împlineşte, ba îşi 
chiar necinsteşte slujba, voi l-aţi lăuda şi v-aţi împăca bine 

cu el. Aţi spus că vi ruşine de el. De ce? Voi vă ruşinaţi de 
cel cinstit? Şi totuşi voi aveţi dreptate; am să vă împlinesc 
cererea: acest preot nu-i de voi; e prea bun pentru voi; 
vouă vă trebuie un preot aşa precum sunteţi şi voi, răi, 
păcătoşi şi pătimaşi; am să-l iau de la voi şi o să-l trimit într
-o parohie mai aleasă, la oameni mai de treabă care vor şti 
să-l preţuiască. 

- Vouă vă voi trimite pe unul care mai zilele trecute a 
fost alungat din parohie, fiindcă îi place să beie peste 
măsură, chiar prin crâşme, umblă pe la toate târgurile, 

vinde şi cumpără; pe la biserică nu dă nici 
duminica; nu predică niciodată; trage şi pielea 
de pe oameni; se ceartă cu credincioşii, şi unii 
l-au auzit că şi înjură. Ei bine, acesta e de voi; 
el nu vă va sili să mergeţi la biserică, va merge 
cu voi la crâşmă. Ce ziceţi? Ăsta vă va fi pe 
plac? 
Oamenii mei n-au mai scos un cuvânt. Pe 
semne că nici acesta nu le era pe plac. 
- Vă dau un sfat părintesc, încheie 
mitropolitul, mergeţi acasă în pace, dar nici pe 
drum şi nici acasă să nu scoateţi o vorbă 
despre preotul pe care vi l-am trimis, fiindcă 
nu sunteţi vrednici de el. Dacă aţi spune cuiva 
că sunteţi nemulţumiţi de preot pentru că face 
ceea ce mi-aţi spus că face, aţi rămânea de 

râsul lumii; v-ar plânge de milă, spunând: „Vai-de-ei" că 
proşti mai sunt, se vede că sunt din Vaidei. 

Lumea îi aştepta cu nerăbdare, să vadă ce ispravă au 
făcut. Dar ei s-au întors opăriţi de-a binelea. Numai cu 
greu scoteau câte un cuvânt în doi peri: „poate că ne-am 
prea grăbit; poate că şi părintele nostru are dreptate; poate 
că l-am judecat făr nici o vină..." Dar n-au spus nimic de-
spre lecţia mitropolitului şi nici că s-ar putea să trimită un 
preot care a fost alungat de credincioşii lui. 

Nu m-am supărat când am auzit că au mers să se 
plângă la mitropolie împotriva mea, fiindcă nu mă ştiam cu 
nimic vinovat. Chiar dacă m-ar fi mutat din parohie, dar nu 
pentru că m-aş fi făcut vinovat de ceva. Cei mai săraci au 
venit la mine să mă roage să nu plec, chiar dacă va porunci 
vlădicul, că ei sunt alături de mine. Până la urmă, toate s-au 
liniştit; cei cu delegaţia s-au simţit ruşinaţi. E adevărat că 
mai aveam multe de păţit, care mai de care mai de plâns 
sau de râs.      (va urma) 

PELERINAJUL 
COMUNITĂŢII LA CHIAMPO 

Dacă în fiecare an, prima duminică ce 
urmează aniversării arătării Mariei la Lourdes (11 
februarie) este dedicată unui pelerinaj la grota 
Fecioarei de la Chiampo (provincia de Vicenza), 
motive întemeiate au amânat cu o săptămână 
tradiţionalul pelerinaj; astfel, comunitatea s-a 
deplasat aici pe data de 21 februarie 2016, după 
Sf. Liturghie. Pe lângă rugăciunea Paraclisului 
înaintea grotei, rugăciune intrată în tradiţia 
grupului nostru şi prânzul împreună, am trăit 
două momente remarcabile. 

IL PELLEGRINAGGIO DELLA 
COMUNITÀ  A CHIAMPO 

Se ogni anno, nella domenica che segue la 
memoria della prima apparizione di Maria a 
Lourdes (11 febbraio) è dedicata ad un 
pellegrinaggio alla grotta della Vergine a Chiampo 
(provincia di Vicenza), seri motivi hanno fatto 
rimandare di una settimana il pellegrinaggio 
tradizionale di quest’anno; così, la comunità si è 
recata qui il 21 febbraio 2016, dopo la Divina 
Liturgia. Accanto la preghiera davanti alla grotta 
del “Piccolo canone alla Madre di Dio per la 
consolazione” (preghiera già diventata di 
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Din punct de vedere spiritual, a fost trecerea prin 
Poarta Jubilară a Milostivirii. Ne-am pregătit împreună 
meditând câteva pasaje dintr-un discurs al Papei Francisc 
şi am trecut Poarta Milostivirii unul câte unul, rugându-ne 
fiecare pentru intenţiile celorlalţi. 

Din punct de vedere comunitar, ne-am bucurat să 
putem sărbători două zile de naştere: şi anume ale 
doamnelor Florica Filimon şi Laura Raita. Cele două 
sărbătorite ne-au oferit tuturor mâncare tradiţională 
românească şi tort. În timpul 
prânzului am fost vizitaţi de 
către sr. Chiara-Grazia, 
că lu gă r i ţ ă  f r anc i s cană 
alcantarină, care ne-a relatat 
câteva lucruri despre istoria 
sanctuarului. 

 
*  *  * 

În drum spre casă, am 
cules câteva impresii de la 
unii prieteni cu care am 
împărtăşit această experienţă. 

„În pelerinajul de astăzi, cel mai mult mi-a plăcut 
când eram împreună la grotă şi ne-am rugat Paraclisul 
Maicii Domnului: simţeam că eram aproape de Ea. A fost 
prima oară în care am venit aici şi –dacă voi avea ocazia- 
mă voi reîntoarce cu drag. Te simţi bine; îţi aduce linişte şi 
bucurie în suflet. O bucurie pe care –mai apoi- poţi să o 
împarţi şi cu alţii; poţi să dăruieşti şi altora ceea ce ai 
primit! 

Trecerea Porţii Sfinte a Milostivirii a fost un moment 
extrem de simplu, dar minunat. Am cerut ceva în interior, 
în suflet, Domnului Isus Hristos. Trecerea porţii fost un 
moment mai profund decât gândul prezenţei lui Dzeu pe 
care îl avem în fiecare zi; cred că am simţit mai intens 
dorinţa faţă de prezenţa Lui şi de ceea ce dorim să Îi 
cerem. 

Cât priveşte atmosfera în 
grupul nostru, voi spune că a 
fost una foarte veselă şi 
frumoasă. Avem un grup plăcut 
şi simpatic: merită nota 10!” 

 „Eu de abia am aşteptat să 
vin aici, deja de când s-a anunţat 
pelerinajul. Ştiam că într-un 
astfel de loc pot să mă vindec, 
întrucât am primit şi în trecut 
harul anumitor vindecări. În faţa 
Maicii Sfinte mi-am rostit toate cererile şi problemele, şi 
ştiu că Ea m-a ascultat!” 

 „Chiampo mă duce la Lourdes; îmi aduce Lourdes-ul 
în faţa ochilor! Pentru mine şi familia mea, acel loc, şi -
înainte de toate- Fecioara Maria ce este venerată acolo, 
înseamnă foarte mult! Îi datorăm enorm Maicii Sfinte care 
a apărut la Lourdes; de aceasta, de fiecare dată când am 
ocazia să retrăiesc un moment în faţa grotei Massabielle, 
mă trec fiorii. Prima oară am fost acolo în 1997; am plecat 
împreună cu ai mei pentru a mulţumi Sf.Fecioare pentru 
un mare har pe care îl primisem în familia noastră. Orice 
reprezentare a grotei de Lourdes mă duce cu gândul la 
acea perioadă, la experienţa trăită şi la recunoştinţa 

tradizione per il nostro gruppo) e il pranzo assieme, 
abbiamo vissuto due momenti particolari. 

Dal punto di vista spirituale, vi fu il varcare della 
Porta Giubilare della Misericordia. Ci siamo preparati 
insieme meditando alcuni passaggi di un discorso di Papa 
Francesco ed abbiamo passato la Porta della Misericordia 
uno ad uno, pregando ciascuno per le intenzioni altrui. 

Dal punto di vista comunitario, abbiamo gioito nel 
far festa in occasione di due compleanni: 
quelli cioè delle signore Florica Filimon e 
Laura Raita. Le due festeggiate ci hanno 
offerto del cibo tipico romeno e torta. 
Durante il pranzo siamo stati visitati da sr. 
Chiara-Grazia, suora francescana alcantarina, 
che ci ha raccontato alcune cose riguardo alla 
storia del santuario. 
 

*  *  * 
Sulla strada di ritorno, ho raccolto alcuni 
pensieri di certi amici con cui abbiamo 
condiviso questa esperienza. 

„Quello che più mi è piaciuto nel pellegrinaggio 
odierno è stato il momento in cui stavamo insieme 
davanti alla grotta, pregando il Paraclitikos della Madre di 
Dio: sentivo che ero molto vicina a Lei. È stata la prima 
volta che venivo qua e –se avrò ancora l’occasione- 
ritornerò molto volentieri. Qui stai bene; è un posto che ti 
porta serenità e gioia nel cuore. Una gioia che –in seguito- 
puoi condividere anche agli altri; puoi offrire quello che 
hai ricevuto! 

Il passaggio della Porta Santa fu un momento 
estremamente semplice. Io ho chiesto interiormente 
qualcosa, nel cuore, al Signore Gesù. Il varcare la porta fu 
un momento più profondo rispetto all’avvertire 
quotidiano della presenza di Dio; credo di aver provato 
più intensamente del solito il desiderio della Sua presenza 
e quello che desideriamo porGli davanti. 

Per quanto riguarda il clima nel nostro gruppo, 
direi che –certamente- è stato uno sereno e 
allegro. Abbiamo un gruppo piacevole e 
simpatico: si merita il voto massimo!” 
„Non vedevo l’ora di venire qui, già da quando è 
stato annunciato il pellegrinaggio. Sapevo che in 
un simile posto potevo essere sanata, in quanto 
avevo ricevuto anche in passato la grazia di certe 
guarigioni. Davanti alla Vergine Santa ho 
sgranato tutte le mie suppliche ed i miei 

problemi, e so che Lei mi ha ascoltato!” 
„Chiampo mi riporta a Lourdes; mi porta Lourdes 

davanti agli occhi! Per me e la mia famiglia, quel posto e –
anzitutto- la Vergine Maria che ne è venerata, significa 
molto! Abbiamo un enorme debito nei confronti della 
Madre Santa che è apparsa a Lourdes; per questo, ogni 
volta che mi viene data l’occasione di passare un 
momento dinnanzi alla grotta di Massabielle, mi vengono 
i brividi, comuovendomi profondamente. La prima volta 
sono stato lì nel 1997; eravamo partiti assieme ai miei 
famigliari per ringraziare la Madonna per una grande 
grazia che è stata elargita alla nostra famiglia. Qualunque 
rappresentazione della grotta di Lourdes mi porta il 
pensiero a quel periodo, all’esperienza vissuta e 
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neţărmurită pe care o port în suflet. De aceasta, pentru 
mine Chiampo este –de asemenea- un loc important. 
Nu e prima dată când vin aici; consider că trebuie să îi 
mulţumim fericitului Claudio Granzotto (călugărul care 
a construit grota şi a sculptat statuile de la ea) şi lui 
Dzeu pentru talanţii care i i-a dat ca să poată 
reprezenta grota de la Lourdes aici la Chiampo.  

Am remarcat că italienii din zona Veneto au vrut 
să aibă la ei acasă câteva dintre marile giuvaeruri 
spirituale ale lumii. Astfel, dorind să aibă mai aproape 
Biserica Sf.Mormânt de la Ierusalim, au luat în 
construcţia Bazilicii Mormântului sf.Anton elemente 
tipice de acolo. Apoi, au dorit să aibă aproape grota de 
la Lourdes şi pe Sf.Fecioară de la Massabielle şi, prin 
urmare, au construit ansamblul de la Chiampo”.  

Pr. Cristian Sabău, de vorbă cu ipod. Marius 
Păcală, Daniela Dini şi Corina Ştefănuţ 

 

 LA REVEDERE ! 
 

 Când eram mai mic, obişnuiam să mă leg tare de 
persoane şi de locuri. Iar atunci când –inevitabil– 
venea şi ceasul despărţirii de vreo persoană ori de 
oarece loc de care mă afecţionasem, simţeam cât e de 
adevărat faptul că “a pleca înseamnă a muri puţin”. 
Dar anii au trecut. Poate că tocmai strămutările mele 
destul de frecvente m-au constrâns 
să realizez că, de fapt, ceea ce este 
cu adevărat important purtăm 
întotdeauna în noi şi că acest 
“ceva” nu ne poate fi înstrăinat, 
răpit sau furat. Că –aşa cum spunea 
o zicală pe care am auzit-o nu mai 
ştiu unde - “dansurile pe care le-am 
dansat nu ne vor putea fi luate 
înapoi niciodată”. Sufletul nostru a 
fost conceput de Dzeu într-o astfel 
de măsură încât să fie ca o cămară 
ce ascumulează şi se îmbogăţeşte 
permanent cu oameni noi, cu noi experienţe. Riscul –
uneori– este să rămânem legaţi de o persoană, de un 
eveniment din trecut, fără a ne da seama de ce bogăţie 
ne aduce prezentul. 
 Nu am ascuns –îndeosebi în ultimii ani– că boala 
mea a fost o mare şcoală de viaţă. Înainte de aceasta, 
eram un tânăr preot cât de cât realizat; dar acum, 
situaţia mea m-a “dezbrăcat” de multe, iar pierzându-
le, am descoperit că puteam să mă simt bogat şi 
împlinit şi fără ele. Odată trecută starea de frică– am 
ajuns să mă simt liber. Adeseori, libertatea se câştigă 
tocmai trecând prin înlănţuiri care te privează de tine 
însuţi. Astăzi îmi dau seama că –mai mult ca niciodată– 
nu am habar de cum vor decurge lucrurile şi că mi-e 
greu să fac planuri concrete; dar pentru asta nu mi-e 
greu să visez şi să aspir la tot binele.   
 Mă gândesc cu drag şi cu recunoştinţă la fiecare 
dintre voi. Printr-un plan destul de neaşteptat, Dzeu ne
-a dat să ne întâlnim, să păşim alături câţiva ani. Să ne 
împărtăşim unii altora bucuriile. În aceşti ani de 
cumpănă, aţi întărit preotul din mine şi l-aţi mângâiat 
pe omul care sunt. Şi datorită fiecăruia dintre voi, mă 

all’immensa gratitudine che porto nel cuore. Per questo 
motivo, anche Chiampo è per me un luogo importante. 
Non è la prima volta che vengo qui; considero che 
dobbiamo ringraziare il beato Claudio Granzotto (il frate 
che ha costruito la grotta ed ha scolpito le statue di essa) 
ed il Signore per i talenti che gli ha dato affinché potesse 
rappresentare la grotta di Lourdes qui a Chiampo. 

Ho notato che i veneti vogliono avere vicini alcuni 
dei grandi punti spirituali del mondo. Così, agognando di 
avere più vicina la Chiesa del S.Sepolcro di 
Gerusalemme, hanno integrato nella Basilica di S. 
Antonio elementi tipici da lì. Poi, hanno desiderato avere 
vicina la grotta di Lourdes e la Madonna di Massabielle e, 
di conseguenza, hanno costruito la struttura di 
Chiampo”. 

P. Cristian Sabău, in dialogo con ipod. Marius 
Păcală, Daniela Dini şi Corina Ştefănuţ 

 

A RIVEDERCI ! 
 

Quando ero più piccolo, usavo a legarmi molto alle 
persone e ai posti. Invece qualora veniva l’ora dell’addio 
da qualche persona o da qualche luogo a cui ero legato, 
sperimentavo quanto fosse vero il detto “partire è un po’ 
morire”. Ma gli anni sono passati. Forse gli stessi 
spostamenti assai frequenti mi hanno costretto a 

realizzare che, difatti, quello che ha 
veramente importanza ce lo 
portiamo sempre dentro e che 
questo “qualcosa” non può essere 
ne alienato, ne rapito e nemmeno 
rubato. Che –come diceva un 
proverbio udito non ricordo dove- 
“i balli che abbiamo ballato non ce 
li strapperà mai nessuno ”. Il nostro 
cuore è stato creato da Dio in 
modo tale da essere come un 
serbatoio che può accumulare e che 
si può arricchire costantemente di 

persone e di esperienze nuove. Il rischio –alle volte– è 
quello di restar legati ad una persona, ad un evento del 
passato, senza accorgersi quale ricchezza ci può offrire il 
presente. 

Non ho tenuto nascosto –specie negli ultimi anni– il 
fatto che la malattia mi fosse stata una grande scuola di 
vita. Prima del suo arrivo ero un giovane prete che si 
pensava tutto sommato realizzato; ma ora, la situazione 
mi ha “spogliato” di molte cose, e perdendole, ho 
scoperto quanto potevo sentirmi ricco e appagato pure 
senza di esse. Una volta passata la paura –sono arrivato a 
sentirmi libero. Certe volte, la libertà di guadagna proprio 
passando per incatenamenti che ti privano –anzitutto– di 
te stesso. Più che mai, oggi mi rendo conto che non ho la 
minima idea di come andranno le cose e che mi è difficile 
fare progetti concreti; però per questo non mi è difficile 
sognare ed annellare a tutto il bene. 

Penso con affetto e riconoscenza ad ognuno di voi. 
Attraverso un disegno assai imprevedibile, Dio ci ha dato 
di poterci incontrare, di camminare accanto per alcuni 
anni. Di condividere gli uni agli altri la propria gioia. In 
questi miei anni di prova, avete rinforzato il sacerdote che 
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CATEHEZE ÎN POSTUL MARE -2016 
“FAPTELE DE MILOSTENIE” 

 

Cateheza I- Introducere +  1) a da de mâncare celor 
flămânzi*; 2) a da de băut celor însetaţi*; -pr. Cristian Sabău 
Cateheza II- 3) a îmbrăca pe cei goi*; 4) a adăposti pe 
străini*; -pr.Aetius Pop 
Cateheza III-  5) a vizita pe cei bolnavi*; 6) a vizita pe 
cei închişi*; -pr. Cristian Sabău 
Cateheza IV- 7) a îngropa pe cei morţi*. + 1)a sfătui pe 
cei ce sunt în îndoială**; -ipod.Giuseppe Munarini 
Cateheza V- 2) a învăţa pe cei neştiutori**; 3)a dojeni 
pe cei păcătoşi**; -pr.Aetius Pop 
  Fiind programat pe 10 aprilie pelerinajul naţional al 
românilor la sf.Anton, cateheza se posticipează. 
Cateheza VI- 4) a mângâia pe cei mâhniţi**; 5) a ierta 
celor ce ne-au supărat**; -ipod.Marius Păcală 
Cateheza VII- 6)a suferi cu răbdare nedreptatea**; 7) a ne ruga 
lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi** -ip.G.Munarini 
 

 *=Faptele de milostenie trupească   
 **=Faptele de milostenie sufletească 
     Nota bene: Catehezele 4 (27.03) şi 7 (24.04) vor fi 
ţinute în Capela Arhiconfraternităţii - Bazilica Sf.Anton. 

CATECHESI PER LA QUARESIMA-2016 
“LE OPERE DI MISERICORDIA” 

 

Catechesi I - Introduzione +1. Dar da mangiare agli 
affamati*. 2. Dar da bere agli assetati*. -pr. Cristian Sabău 
Catechesi II - 3. Vestire gli ignudi*. 4. Alloggiare i 
pellegrini*. -pr.Aetius Pop 
Catechesi III -5. Visitare gli infermi*. 6. Visitare i 
carcerati*. -pr. Cristian Sabău 
Catechesi IV -7. Seppellire i morti*. 1. Consigliare i 
dubbiosi**. -ipod.Giuseppe Munarini 
Catechesi V - 2. Insegnare agli ignoranti**. 3. Ammonire i 
peccatori**. -pr.Aetius Pop 
 Essendo programmato per il 10 di aprile il pellegrinaggio 
nazionale dei romeni a S.Antonio, la catechesi viene rimandata. 
Catechesi VI - 4. Consolare gli affitti**. 5. Perdonare le 
offese**. -ipod.Marius Păcală 
Catechesi VII - 6. Sopportare pazientemente le persone 
moleste**. 7. Pregare Dio per i vivi e per i morti**.ip.G.Munarini 

 

 *= opere di misericordia corporale 
 **=opere di misericordia spirituale 
     Nota bene: le catechesi 4 (27.03) e 7 (24.04) si svolgeranno 
nella Cappella dell’Arciconfraternita –Basilica S.Antonio. 

bucur că sunt preot şi îmi spun că - o altă cale, mai bună 
pentru mine, nu era! 
 Bună parte dintre noi am venit în Italia dintr-un 
neajuns. Dar sosind aici, am învăţat fiecare lucruri inedite 
- o limbă nouă, am deprins abilităţi şi obiceiuri noi. Poate 
că unii dintre noi au realizat –îndurând suferinţe, 
privaţiuni şi umilinţe– să sunt mai tari decât ar fi crezut 
vreodată; alţii au descoperit că sunt mai descurcăreţi, mai 
abili şi mai înţelepţi. Cu bune sau 
cu rele, fiecare este cu ceva mai 
bogat; şi nu mă refer la bogăţia din 
portofel, ci la cea din suflet, la cea 
umană, la cea din inimă. 
 Doamna Lica Badea, care -
de asemenea- va pleca în curând în 
ţară, se întreba cum va răzbi fără noi, 
cei din comunitate. Într-adevăr, am 
fost dăruiţi cu ani foarte frumoşi! 
Cu toate astea, să privim la timpul 
petrecut împreună nu ca la un 
paradis pe care-l pierdem, ci ca la 
comoara veşnică pe care niciun fur şi nicio molie nu o va 
strica. 
 Nu este un “adio”, ci un “la revedere”. Aş spune 
aşa chiar şi dacă nu aş şti că voi reveni în anumite 
perioade. La revedere, aşadar: să continuaţi să trăiţi 
frumos, să îl căutaţi pe Dzeu pe cărările voastre şi să vă 
bucuraţi preţuindu-vă unul pe celălalt!     

Pr. Cristian Sabău 

è in me, avete consolato l’uomo che sono. E anche grazie 
ad ognuno di voi, sono felice di essere prete e dico a me 
stesso che –un’altra via per me, meglio di questa, non c’era! 

Gran parte di noi è arrivata in Italia in virtù di un 
bisogno. Giungendo qui, abbiamo imparato cose inedite –
una lingua nuova, abbiamo appreso qualità ed abitudini 
nuove. Probabilmente alcuni di noi si sono accorti –
subendo sofferenze, privazioni e umiliazioni– di essere più 

forti di quanto avrebbero mai pensato; altri 
hanno scoperto che sono più intraprendenti, 
più abili e più scaltri. Con le cose buone o 
con le meno buone, ognuno è più ricco di 
qualcosa; e non mi riferisco alla ricchezza 
del portafoglio, ma a quella nell’essere, a 
quella umana, a quella nel cuore.  
La signora Lica Badea, che –a sua volta– 
partirà presto per la madre patria, si 
chiedeva come avrebbe fatto senza di noi, quelli 
della comunità. In verità ci sono stati regalati 
degli anni molto belli! Malgrado tutto, però, 
dobbiamo guardare al tempo passato 

insieme non come ad un paradiso che stiamo per perdere, 
ma come al tesoro eterno che nessun ladro e nessuna tarma 
può rovinare. 

Non è un’”addio”, ma un “a rivederci”. E direi in 
questo modo anche se non avessi la sicurezza di tornare in 
alcuni periodi. A rivederci, quindi: continuate a vivere in 
modo positivo, cercate Dio sui vostri sentieri e rendetevi 
felici apprezzando gli altri!  P. Cristian Sabău 
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