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       „Har vouă și pace de la 
Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la 
Domnul nostru Isus Hristos. 
Multumesc totdeauna Dumnezeului 
meu pentru voi, pentru harul lui 
Dumnezeu, dat vouă în Hristos Isus.” 

  (1 Cor 1,3-5)  
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Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului 2015 

„Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi” 

(Io 1,14) 

Iubiţi credincioşi, 

Pornind de la Prologul 

Evangheliei Sfântului Ioan, 

noi putem spune încă o 

dată, cu toată încre-

dinţarea, printr-o îngăduită 

parafrază: „Cuvântul s-a 

făcut cruce şi a venit să 

moară printre noi”. Cu 

înnoită uimire vedem că 

niciodată nu s-a mai în-

tâmplat aşa ceva în istorie: 

s-au împăcat contrastele, 

cele ce erau de neîmpăcat 

au intrat într-o uluitoare 

armonie, adică: viaţa cu 

moartea, sărăcia cu bo-

găţia, slăbiciunea cu pute-

rea, nedreptatea cu ierta-

rea, împietrirea inimii cu 

iubirea, tristeţea cu bucu-

ria, naturalul cu suprana-

turalul. Acesta este sensul 

adânc şi înălţător al crucii: 

Isus trebuia să sufere omeneşte, dar nu putea să fie 

doborât de durerea umană; trebuia să moară, pre-

cum orice muritor, dar nu putea rămâne mort; tre-

buia să fie printre ai săi, dar nu putea să rămână 

pentru totdeauna cu ei, ca om. Umanitatea şi divini-

tatea s-au întâlnit, finitul şi eternitatea se îm-

brăţişează, pentru că noi îl vedem pe Isus Cristos 

mort şi înviat. Iar crucea pe care este pironită Viaţa 

este binecuvântarea care desăvârşeşte „tensiunea” 

şi prăpastia dintre om şi Dumnezeu, una care ne 

conduce la gloria Învierii. 

Crucea ne ajută să vedem cu toată limpezimea 

„cine” suntem şi „ce” putem deveni dacă îl iubim şi îl 

cinstim pe Tatăl nostru. „El este arvuna moştenirii 

noastre … ca să pricepeţi care este speranţa la care 

v-a chemat şi care este bogăţia măririi moştenirii în 

cei sfinţi” (cf. Ef 1,14.18). Acestea ni le spune Sfân-

tul Pavel, care ştia că se poate lăuda pe sine „numai 

în crucea Domnului nostru Isus Cristos” . 

Nu putem elimina Crucea din viaţa noastră, nici din 

înfricoşare, nici din trufie: ea trebuie primită, ac-

ceptată şi purtată pe drumul vieţii, iar la „plinirea 

timpurilor” crucea ne va dobândi, în Isus, mântuirea 

şi Învierea. Priviţi în jurul vostru şi vedeţi şi înţele-

geţi cu bucurie valoarea şi temeiul crucii! Priviţi în 

jurul vostru şi vedeţi ce se întâmplă în ţară şi în 

lume şi citiţi profetic „semnele timpurilor”! Priviţi în 

jurul vostru, dragii mei credincioşi, şi credeţi că din-

colo de cruce şi de suferinţă mormântul este mereu 

gol pentru că Isus este „Calea şi Adevărul şi 

Viaţa” (Io 14, 6), El este Învierea. 

Dragii mei, 

Prin moartea şi Învierea sa, 

Cristos rămâne contemporanul 

nostru pentru totdeauna şi 

pentru veşnicie! Ne este con-

temporan pentru că eternita-

tea a intrat în istorie şi a tran-

sformat timpul în „ceasul 

Domnului”. „Dis-de-dimineaţă, 

în prima zi a săptămânii, pe 

când răsărea soarele” (Mc 

16,2), pentru că era dimineaţa 

Învierii, Tatăl ceresc a tran-

sformat timpul în ceasul 

măririi Fiului său, în ceasul 

iubirii mântuitoare pentru noi, 

oamenii. Isus – să ne amintim 

iarăşi – nu a ascuns niciodată 

misiunea pe care o avea de 

îndeplinit: „El a început să 

arate ucenicilor Lui că El tre-

buie să meargă la Ierusalim şi 

să pătimească multe de la 

bătrâni şi de la arhierei şi de la cărturari şi să fie 

ucis, şi a treia zi să învieze” (cf. Mt 16,21). De la 

întâlnirea cu Isus niciunul dintre învăţăcei nu putea 

să lipsească: „ceasul Domnului” îi chema. Nici noi nu 

putem să lipsim de la această întâlnire cu Domnul, 

deoarece „ceasul Domnului” este timpul măririi lui 

Isus, este miracolul Învierii, şi este şi ceasul măririi 

noastre, al Învierii noastre. „Fiindcă ştiţi în ce timp 

ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziţi din 

somn; căci acum mântuirea este mai aproape de 

noi, decât atunci când am crezut” (Rm 13, 11). Cea-

sul Domnului este ceasul omului! Aşa încât crucea 

rămâne, pentru fiecare, ceasul după care trebuie să 

urcăm prin viaţă. 

Dragi credincioşi, 

Învierea Domnului s-a întâmplat într-o mare tăcere!  

 

Era „pe când se mijea de ziuă, dis-de-dimineaţă, în 

prima zi a săptămânii” (cf. Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 

24,1; Io 20,1) dar s-a petrecut în taină, fără martori 

şi fără pânditori. Nimeni nu a fost prezent, nimeni 

nu a înregistrat, nimeni nu a filmat momentul ieşirii 

Domnului Isus Cristos din mormânt – şi asta nu doar 

pentru că în vremea aceea nu erau asemenea teh-

nologii ale documentării. Altul este înţelesul. De 

fapt, ceea ce s-a întâmplat cu Cristos, la Înviere, a 
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fost un eveniment care a depăşit spaţiul şi timpul, 

un eveniment care transcende pământul şi vremuri-

le, un eveniment care depăşeşte cosmosul şi iese 

din timp şi din istorie. „In principio erat Verbum – La 

început era Cuvântul” (Io 1,1)! Există o analogie 

pentru acest eveniment pe care o găsim la Facere, 

la Geneză adică, la prima creaţie. „In principio erat 

Deus … dixit Deus – Întru început era Dumnezeu … 

şi Dumnezeu a zis” (cf. Gen 1). Şi atunci, la facerea 

lumii, era o mare tăcere, tăcerea cea mai profundă, 

tăcerea dintru începuturi. Iar acum, la Învierea 

Domnului, la un eveniment atât de singular, nimeni, 

nici un om nu ar fi putut „să arunce o privire”. Ochii 

omului, ai Mariei Magdalena, ai lui Petru şi ai lui 

Ioan (cf. Io 20,1-8) au putut să vadă doar mormân-

tul gol. Dar vedem că, după Înviere, Isus reintră în 

timpul istoric şi ne îngăduie şi nouă, oamenilor, să 

vedem ceva din noua sa condiţie. În gradină, Maria 

Magdalena crede că îl vede pe grădinar (Io 20,15); 

discipolii, în drum spre Emaus, îl cred un străin (cf. 

Lc 24,16-18); cei de pe Marea Tiberiadei îl cred unul 

dintre mulţii pescari de la mal (Io 21,14). Este însă 

suficientă o chemare – Maria (Io 20,17) -, un gest – 

frângerea pâinii (Lc 24,30) -, un indiciu – mulţimea 

peştilor din năvod (Io 21,6) – pentru ca să-şi dea 

seama că acel necunoscut, „năluca”, este chiar 

Domnul lor Înviat, este Cristos transfigurat. 

Întrebarea care se pune este: când am trăit noi acea 

tăcere de început de veac? Ne-a ajutat această tăce-

re să-L vedem pe Domnul în grădina sau pe marea 

vieţii noastre, în frângerea suferinţei sau în 

mulţimea încercărilor prin care trecem? Cu Maria 

Magdalena, cu Petru şi cu Apostolii, cu Sfântul Augu-

stin, cred că putem spune şi noi: „prea târziu te-am 

iubit, Doamne”. 

 

Dragi mei, 

Cristos Înviat poartă în palme, la picioare şi în coa-

stă semnele rănilor, semnele patimilor. Acest fapt 

confirmă identitatea lui Cristos, confirmă că Înviatul 

rămâne „cel străpuns” (cf. Io 19,37). Tocmai rănile 

Domnului sunt cele care atestă realitatea şi veridici-

tatea Învierii Sale. Trecutul istoric al lui Cristos nu a 

fost şi nu putea fi în zadar. Prin Învierea din morţi, 

Cristos tezaurizează trecutul Său istoric, îl reasumă 

şi îl transformă în „taina” celui Viu, al celui mereu 

prezent, în Cristos Euharisticul. Rănile Domnului, 

prezente în trupul glorios, ne ajută să înţelegem că 

iubirea sa este mai puternică decât moartea şi decât 

suferinţele trupeşti pe care a trebuit să le îndure. El 

a trecut prin rănile care i-au străpuns mâinile şi pi-

cioarele, prin rana care i-a „străpuns coasta” (cf. Io 

19,34). Acestea au devenit ferestre deschise către 

Dumnezeu şi izvoare de viaţă veşnică (cf. Io 7,37-

39), perle de iubire adevărată. 

Dragi credincioşi, 

Crucea, mormântul gol, ceasul Domnului şi tăcerea 

arhetipală, rănile Domnului şi Învierea sunt cele care 

îi dau creştinului Credinţa şi Speranţa, iubirea, 

înţelepciunea şi bucuria vieţii. Celor care sunt depar-

te de casă, prin Europa şi prin lumea largă, doresc 

să le spun că ei sunt rănile deschise ale Domnului în 

trupul familiilor lor, în trupul Bisericii şi în trupul 

ţării. Fiţi tari şi demni în acelaşi Domn Înviat din 

morţi, pentru că El este cel care vă ajută să purtaţi 

aceste răni mântuitoare. Dragilor, aduceţi-vă mereu 

aminte: „Cuvântul s-a făcut cruce şi a venit să 

moară printre noi” (Io 1,14) dar a treia zi a Înviat. 

”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne 

bucurăm şi să ne veselim întru ea” (Ps 117,24)! Să 

rămânem în bucuria Învierii, cu pacea Domnului, 

purtând urmele rănilor ca o pecete pe suflete, pen-

tru a mărturisi bucuria de a fi ai lui Cristos. 

La toţi şi la toate, Sărbători Fericite! 

Cristos a Înviat! 

+ Virgil Bercea 

 

 

Slujba Învierii în parohia 

Flaminia-Euclide - Roma Nord 

Data praznicului sfintelor Paşti, care uneşte deopo-

trivă popoarele din Orient şi din Occident a fost 

aceeaşi în anii 2010, 2011, 2014 şi va fi aceeaşi în 

anii următori 2017 şi 2025. 

Două evenimente mari din istorie sunt Naşterea 

Domnului (Crăciunul) şi Sf. Paşti (Învierea 

Domnului). Ajunul Învierii a început pe 11 Aprilie la 

ora 24.00, cu tradiţionala chemare "Veniţi de luaţi 

lumină", cu citirea Sfintei Evanghelii şi cântări ale 

Învierii în faţa bisericii, urmate de procesiunea în 

jurul bisericii. Momentul cel mai relevant a fost cel 

din faţa porţilor bisericii, când preotul bate de trei 

ori cu sf. Cruce pentru a cere deschiderea porţile, 

intonând psalmul 23:"Deschideţi porţile voastre, şi 

vă ridicaţi Porţi Veşnice ca să intre Împăratul 

Măririi !” 

Slujba Învierii a fost celebrată de către părintele 

Serafim Veşcan Iulian împreună cu padre Valentino 

Marco. Raspunsurile la strană au fost date de către 

studentul teolog Emanuel Găvrilaş de la Colegiul Pio 

Romeno, însoţit de corul parohial. 

Anul acesta Parohia noastra Roma Nord a fost ono-

rată de prezenţa Mons. Pierpaolo Felicolo, Directorul 

biroului Migrantes din Roma şi Lazio. 

În predica sa, Mons. Pierpaolo a mulţumit părintelui 

Serafim pentru invitaţie şi pentru că a fost părtaş la 

slujba comunitară a popoarelor de tradiţie orientală. 
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Pr. Serafim a citit Scrisoarea pastorală de Paşti a 

P.S. Virgil Bercea de Oradea, responsabil cu diaspo-

ra. Slujba solemnă s-a încheiat cu binecuvântarea 

mâncărurilor de Paşti, dar al credincioşilor, care 

provin din diferitele zone ale României. Parohul i-a 

îndemnat pe toţi să ducă Lumina în casele lor şi să o 

ţină mereu aprinsă în sufletele lor, cu "Vestea cea 

bună", că moartea a fost învinsă prin Învierea 

Domnului nostru Iisus Hristos, cu semnificaţia că şi 

noi într-o zi vom învia. Iisus ne-a promis că va 

rămâne cu noi până la sfârşitul veacurilor. La termi-

narea slujbei din biserica Sf. Valentin din Roma, un 

mic grup de credincioşi cu pr. Serafim, s-au dus la 

Riano, un orăşel la mică distanţă de Roma, pentru a 

celebra aceeaşi sfăntă slujbă cu Liturghia de Paşti 

pentru comunitatea românească din zonă între orele 

07.00 şi 09.30, după obiceiul din fiecare an.  

S-a împlinit un an de la prima slujbă liturgică de Sf. 

Paşti celebrată la Sacrofano, localitate îngrijită spiri-

tual de câţiva ani de pr. Serafim, care a făcut şi 

binecuvântarea caselor împreună cu noul paroh Alin 

Bolduţ, prezentat comunităţii, pentru a da un impuls 

nou parohiei din Sacrofano. 

Duminica 12 Aprilie, la parohia Flaminia-Euclide din 

Roma, la ora 10.00 sf. Liturghie a fost celebrată de 

pr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pio Romeno, iar 

doi studenţi au adus intonat, în cinstea praznicului şi 

spre bucuria credincioşilor, cântări tradiţionale de 

Paşti. Ziua Învierii s-a încheiat cu urărea adresată 

tuturor că Hristos înviat din morţi, să dăruiască viaţă 

de lumină, de har, pace si bunăstare. 

Hristos a înviat!   

  Adevărat a înviat!      

          P. Serafim Vescan Iulian 

 

 

 

 

 

Pelerinajul anual la 

Padova 

 Duminică 22 Martie 2015, a avut loc la Pado-

va, la Bazilica Sfântului Anton, Sărbătoarea români-

lor uniţi cu Roma, eveniment ajuns anul acesta la 

ediţia a IX-a. Continuitatea şi frumuseţea acestui 

pelerinaj anual al credincioşilor români veniţi la Pa-

dova din diferite părţi ale Italiei, a dus în mod natu-

ral la constituirea unei adevărate sărbători care îşi 

are încununarea prin participarea la Sfânta Liturghie 

Euharistică de la ora 12.15, cu prezenţa unui epi-

scop din România, care vine special pentru acest 

eveniment. Anul acesta a fost în mijlocul nostru PS 

Alexandru Mesian, Episcop greco-catolic de Lugoj, 

iar din partea autorităţilor României a fost domnul 

Cosmin Dumitrescu cu doamna consul Mirela Dumi-

trescu de la Consulatul General al României din Trie-

ste. Domniile lor au venit cu întreaga familie la eve-

niment. 

Arhiepiscopul de Padova, mons. Antonio Mattiazzo, 

însoţit de secretarul său mons. Ruggero Toldo, şi-a 

dorit să adreseze un salut atât Preasfinţitului Ale-

xandru, cât şi preoţilor şi credincioşilor. Plăcută a 

fost şi prezenţa lui don Elia Ferro, responsabil şi 

director la Biroul Migrantes al diecezei de Padova. 

Slujirea ipodiaconului Marius Păcală este de lăudat şi 

binevenită prin acţiunile sale în rolul de ceremonier. 

Alte momente importante legate de Padova au fost 

pregătirea credincioşilor prin rugăciune şi post în 

cinstea sf. Anton, cunoaşterea vieţii, a minunilor Sf. 

Anton, a învăţăturii despre Evanghelie şi adevărurile 

credinţei creştine, deoarece Sf. Anton a fost în pri-

mul rând un mare predicator al vremii sale, iar măr-

turia lui străluceşte până azi în lume, deşi a trecut la 

cele veşnice pe 13 Iunie 1231, la vârsta de numai 

36 de ani. Agapa frăţească organizată în fiecare an 

în incinta mănăstirii este un moment de cunoaştere 

reciprocă a românilor veniţi din diferite zone ale 

Italiei, iar domnul Consul general Dumitrescu îm-

preună cu PS Alexandru au trecut pe la fiecare co-

munitate pentru un salut cordial şi pentru o mai 

bună cunoaştere a românilor din fiecare zonă. Pele-

rinii sosiţi din multe părţi ale Italiei, s-au apropiat de 

Sfânta Taină a Mărturisirii, în limba maternă, i-au 

cerut ajutor lui Dumnezeu primind taina iertării divi-

ne. Mărturia de credinţă a Sf. Anton de Padova tran-

smite până în zilele noastre bucuria întâlnirii cu Hri-

stos, de când era prunc până la dăruirea de Sine pe 

Sfânta Cruce şi luminata Înviere. Astăzi Hristos este 

prezent în chip tainic/mistic în Dumnezeiasca Litur-

ghie euharistică. 

În această duminică, a IV-a a Postului Mare închi-

nată Sf. Ioan Scărarul, au fost alături de Preasfinţi-

tul Episcop Alexandru, preoţii comunităţilor parohiale 

din Italia: Udine - Pr. Ioan Mărginean-Cociş, San 
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Donà di Piave - Pr. Cătalin Pop, Oderzo - Pr. Liviu 

Marian, Venezia-Mestre, Pr. prot. Vasile Barbolovici, 

Padova - pr. Aetius Pop şi pr. ic. 

st. Cristian Sabău, Vicenza - pr. 

Raimond Salanschi, Villafranca 

di Verona - pr. Dumitru Petro-

van/Triveneto, Bologna - Pr. 

prot. Marinel Mureşan, Mirando-

la - Pr. Coroian Aron, Imola – 

pr. Tiberiu Sîrbu, Forli şi Cesena 

- Pr. Mihai David, Rimini - pr. 

Cristian Ioan Coste/Emilia Ro-

magna; Florenţa - pr. Valer 

Sician/Toscana; Milano - pr. 

prot. Robert Popa, Crema - pr. Viorel Fleştea, Osti-

glia-Mantova - pr. Andrei Meseşan/Lombardia; Ro-

ma Nord/Lazio – pr. Serafim Veşcan. Au slujit şi alţi 

preoţi misionari p. Ifrim Florentin Costea sau 

călugări p. stareţ al mănăstirii Abba Orfeo Povero de 

la Mănăstirea Învierii (Cogollo del Cengio, Vicenza) 

şi oaspeţi din alte ţări. Cântul liturgic la Sf. Liturghie 

arhierească a fost susţinut de către eminenţii stu-

denţi teologi de la prestigioasa instituţie românească 

din Roma cunoscută sub numele de “Colegiul Pio 

Romeno”, însoţiţi de părintele rector Gabriel Buboi. 

Părintele Enzo Poiana, Rectorul Bazilicii Sf. Anton din 

Padova şi Arhimandrit al Bisericii noastre, a menţio-

nat despre vocaţia universală şi totodatăecumenică 

a Bazilicii Sf. Anton din Padova, un loc ce se îngri-

jeşte de moaştele sfântului iubit de toată lumea. 

Credincioşi ortodocşi pe de o parte şi încetul cu înce-

tul unii dintre ierarhii Bisericilor Ortodoxe ajung la 

Padova cu dorinţa de a se apropia  

 

de Hristos împreună cu fraţii catolici de diferite ritu-

ri, mai ales că suntem în faţa aceluiaşi Hristos. 

Domnul Consul general Dumitrescu a adus salutul 

său în limba italiană ca reprezentant al Statului 

român, a propus mai apoi un moment de reculegere 

pentru victimele poporului italian de la ultimele 

atentate a grupărilor ISIS, apoi s-a adresat con-

fraţilor români (şi moldoveni) în limba română vor-

bind despre importanţa legăturii cu Ţara, arătându-

şi mulţumirea faţă de prezenţa PS. Alexandru care 

vine din România şi ţine legătura cu românii din 

comunităţile aflate în Italia. 

“Oriunde am merge şi oriunde am locui temporar 

sau definitiv, avem o singură patrie” a reiterat 

domnul Consul general. Importanţa limbii materne 

este de nedescris în cuvinte, necesitatea transmiterii 

acesteia noilor generaţii este imperativă. 

Pr. Ioan Alexandru Pop, Coordonatorul naţional pen-

tru Italia, a coordonat bunul mers al evenimentului 

şi a fost alături de autorităţile civile şi religioase 

invitate să participe la sărbătoarea românilor în Ba-

zilica sf. Anton de Padova. 

Prezenţa diaconilor şi a ipodia-

conilor la Sf. Liturghie arhie-

rească a înfrumuseţat slujirea 

liturgică tipică ritului oriental 

bizantin. În cadrul omeliei 

Preasfinţitul Alexandru a adus 

salutul său călduros în numele 

Bisericii Române Unite cu Ro-

ma din România, s-a oprit 

asupra importanţei creşterii 

credinţei după învăţătura 

Evangheliei lui Hristos din 

Duminica a IV-a a Postului Mare, ştiind că El este 

aproape de fiecare şi aici în străinătate. A vorbit cu 

entuziasm despre influenţa în lume a Sf. Anton de 

Padova, practic nu este ţară creştină care să nu aibă 

biserici, capele sau mănăstiri închinate sf. Anton. 

Această prezenţă a sf. Anton la nivel internaţional, îi 

ajută mult pe credincioşi. Este o mare binecuvântare 

a lui Dumnezeu asupra popoarelor creştine. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu şi mijlocirea Sf. Anton, ne 

vedem cu bine anul viitor pentru un alt eveniment al 

românilor la impunătoarea Bazilică a sfântului mi-

nunilor. 

P. Ioan Mărginean-Cociş 

 

Pelerinajul Parohiei Roma Nord 

la Cascia 

 Duminică 26 aprilie 2015, comunitatea 

română Greco-Catolică a parohiei Roma Nord îndru-

mată de părintele Serafim Vescan Iulian au avut 

deosebita plăcere şi onoare de a pleca în pelerinaj la 

Sfânta Rita din Cascia. 

 Ne-am întâlnit dis de dimineaţă pentru a 

participa mai întâi la Sfânta şi Dumnezeiasca Litur-

ghie, oficiată de părintele nostru în cadrul parohiei 

Roma Nord. În jurul orei 10 ne-am îndreptat paşii 

către autocarul care ne aştepta să plecăm spre Ca-

scia. În timpul călătoriei s-au spus rugăciuni şi s-au 

cântat cântece religioase, dar s-a făcut şi o prezen-

tare a locului spre care ne îndreptam iar părintele 

Serafim ne-a povestit şi viaţa Sfintei Rita. 

 Cascia este un orăşel cu parfum medieval, 

înşirat pe culmea unui munte. Străduţe înguste şi 

complet pustii, case foarte vechi, porţi sculptate 

alambicat, un decor care ne transporta în alt veac... 

Majoritatea caselor au la parter prăvălioare cu suve-

niruri, iar drumul este pavat cu dale în spic… 
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 Ajunşi la uşa mănăstirii, aşteptam în taină 

călugărul să ne deschidă. Intrăm, iar el ne vorbeşte 

despre viaţa Sfintei Rita, cea care a fost atât de 

încercată în viaţa de familie. Aceasta a fost şi este 

un model al mamelor şi şotiilor creştine, fiind consi-

derată şi patroană a cauzelor imposibile. 

 Mănăstirea a fost ctitorită în anul 1220; este 

locul unde Sfânta Rita a petrecut 40 de ani din viaţă 

şi unde a trecut la Domnul la vârsta de 76 de ani (se 

spune ca în clipa aceea clopotele au sunat singure). 

Tot aici, între zidurile vechi de 800 de ani se află şi 

Crucifixul pictat de pe care Isus i-a vorbit Sfintei 

înzestrând-o cu darul stigmatului de pe frunte, în 

vinerea mare a anului 1442. Aici se păstrează şi 

inelul de cununie al Sfintei precum şi un rozariu care 

i-a aparţinut. Părăsim mănăstirea şi intrăm în Bazi-

lică, locul ce adăposteşte trupul Sfintei Rita într-o 

raclă de cristal. 

 Am vizitat şi Bazilica Inferioară, care adăpo-

steşte câteva relicve de seamă. Cea mai importantă 

dintre ele este miracolul Euharistic din Cascia. În 

anul 1330 un preot care ducea Sfânta Împărtăşanie 

unui bolnav a fost îndeajuns de neglijent şi lipsit de 

evlavie încât sa pună Ostia consacrată între paginile 

Breviarului său. Ajuns la destinaţie acesta a văzut 

cum Ostia se transformase într-o pată de sânge. 

Speriat, preotul şi-a recunoscut vina înaintea fr. 

Simone Fidati din Cascia, preot călugăr augustinian, 

care l-a sfătuit să păstreze cu grijă Breviarul. Acest 

fragment din pagina Breviarului se păstrează şi 

astăzi într-un relicvariu în Bazilica Inferioară. 

 Coborând uşor spre autocar, în drumul no-

stru fiecare dorea să-şi cumpere câte un mic suvenir 

pentru ei si pentru cei dragi. Astfel, am plecat, dar... 

părintele nostru mai avea o surpriză pentru noi, căci 

după numai puţin de 10 de minute, ne-am oprit la 

Roccaporena, spre a vizita locurile natale ale Sfintei, 

casa părintească şi locurile ei de rugăciune. 

Repornim în drumul nostru spre Roma, cu o linişte 

sufletească şi cu pace în inimă, mulţumindu-i prin 

rugăciune Sfintei Rita pentru acest pelerinaj de o 

încărcătura spirituală deosebită dar şi părintelui 

nostru Serafim pentru călăuză şi îndrumare. 

Domnul fie cu noi. Amin 

 

   Bianca Deliu 

 

 

 

 

Sărbătoarea Colegiului Pio Romeno 

În binecuvântata zi de 16 aprilie 2015, la 

doar câteva zile de la sărbătoarea Învierii Domnului, 

comunitatea Colegiului Pontifical Pio Romeno din 

Roma a celebrat hramul acestei prestigioase 

instituţii. 

La invitaţia părintelui rector Gabriel Buboi, au 

răspuns distinşi oaspeţi onorându-ne cu prezenţa 

Cardinalul Leonardo Sandri, Prefetul Congregaţiei 

pentru Bisericile Orientale, însoţit de secretarul 

Congregaţiei, Monsenior Cyril Vasil’, precum şi de 

subsecretarul Pr. Lorenzo Lorusso. Din partea 

ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun au fost 

prezenţi domnul ambasador Bogdan Tătaru – 

Cazaban şi alte oficialităţi. Au mai fost prezenţi 

numeroşi preoţi români şi iubiţi colaboratori ai 

Colegiului, dar şi rectori şi responsabili ai altor 

colegii orientale. De asemenea am avut bucuria de a 

fi uniţi în rugăciune şi sărbătoare cu diverşi profesori 

şi personalităţi ale Romei. 

După întâmpinarea distinşilor invitaţi a avut 

loc un moment de rugăciune şi reculegere, 

răspunsurile fiind oferite de un grup de studenţi ai 

Colegiului. 

A urmat apoi prânzul festiv în timpul căruia 

au luat cuvântul atât părintele rector Gabriel Buboi, 

cât şi Excelenţa Sa Cardinalul Sandri, făcând referire 

la Anul Milostivirii propus de Sfântul Părinte Papa 

Francisc. 

Mulţumim Domnului pentru această 

binecuvântată zi de sărbătoare pentru comunitatea 

noastră precum şi tuturor invitaţilor prezenţi, dar şi 

acelora care ne-au purtat în gândurile lor. 

Sursa: pioromeno.com    

   Ioan – Ştefan Dumitraş  
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Riassunto per i nostri amici italiani 

 

 Lettera Pastorale di Sua Ecc. Virgil Ber-

cea.  Partendo dal Vangelo secondo Giovanni 

possiamo dire: „Il Logos si è fatto croce ed è venuto 

a morire tra noi”. Atraverso la sua morte Cristo 

rimane contemporaneo con noi per sempre e per 

eternità. 

Nessuno dagli apostoli non potevano assentare 

dall'incontro col Signore perchè era avenuto il 

tempo del Signore che li chiamava. Il Sgnore 

chiama anche noi perché è avenuto il tempo di 

glorificare Gesù risorto dai morti. La risurrezione del 

Signore è accaduta nel silenzio, senza testimoni. É 

stato cosi perché questo fatto è fuori dello spazio e 

del tempo. Cristo risorto porta nel suo corpo le 

orme della passione. Questo fatto ci rivella 

l'autenticità della Sua risurrezione. Le ferite del 

Signore ci mostrano che il Suo amore è più forte 

della morte. 

  

 La Risurrezione nella Parrocchia  

Flaminia - Euclide - Roma Nord. La 

celebrazione della Risurrezione è stata iniziata l'11 

Aprile alle ore 24 con l'esclamazione: ,,Venite e 

prendete luce". Dopo che la gente ha preso la luce è 

stato proclamato il Santo Vangelo e altri canti speci-

fici di fronte alla chiesa seguiti dalla processione. Il 

momento più solenne della cellebrazione è stato 

rapresentato dal momento quando il sacerdote di 

fronte alle porte chiuse ha bussato per tre volte con 

la Santa Croce dicendo: ,,alzate principi, le vostre 

porte; alzatevi, porte eterne, ed entrerà il re della 

gloria". L'ufficio della Risurrezione è stato celebrato 

dal padre Serafino e dal padre Valentino Marco. In 

quest'anno la nostra parrocchia ha avuto la gioia di 

essere onorata con la visita din mons. Pierpaolo 

Felicolo, direttore del  Migrantes di Roma e Lazio. 

Nella sua omelia mons. Pierpaolo ha ringraziato al 

padre Serafino per l'invito fatto a celebrare insieme 

questo momento di festa. La celebrazione si è con-

clusa con la benedizione dei cibi preparati per la 

Pasqua e dei fedeli che provengono da tutta la Ro-

mania.  

 Dopo questa celebrazione, padre Serafino 

insieme con alcuni fedeli è andato a celebrare la 

Risurrezione a Riano e poi a benedire le case a Sa-

crofano, insieme col nuovo parrocco Alin Boldut.  

 Domenica, 12 Aprile, la Santa e Divine Litur-

gia è stata celebrata dal padre Gabriel Buboi, retto-

re del Ponticio Colleggio ,,Pio Romeno", che è stato 

accompagnato da due studenti seminaristi che han-

no animato la celebrazione col loro canto.  

 

 Il pellegrinaggio annuale a Padova. Do-

menica, 22 Marzo 2015, i romeni uniti con Roma si 

sono incontrati a Padova nel pellegrinaggio annuale. 

É stata una vera festa. Alle ore 12.15 ha cominciato 

la Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. 

Alessandro Messian, vescovo greco-cattolico di Lu-

goj. Insieme col vescovo all'altare sono stati i sacer-

doti romeni presenti sul teritorio italiani, fra qualli 

padre Ioan-Alexandru Pop, il coordonatore naziona-

le, padre Gabriel Buboi, rettore del Pontificio Colleg-

gio ,,Pio Romeno", padre Vasile-Alexandru Barbolo-

vici e Marinel Mureòan, sincelli, padri decani e sa-

cerdoti romeni dalla diaspora italiana. I pellegrini 

presenti si sono confessati nella loro madre lingua e 

poi si sono communicati col Corpo e Sangue di Ge-

sù. Il canto liturgico è stato animato dal Coro del 

Colleggio Romeno di Roma.  

 

 Pellegrinaggio a Cascia. Domenica, 26 

Aprile 2015, la nostra comunità parrocchiale insie-

me col suo pastore, padre Serafino Vescan è andata 

in pellegrinaggio a Santa Rita di Cascia. Prima di 

partire i pellegrini hanno assistito alla Santa e Divi-

na Liturgia celebrata da padre Serafino. Finita que-

sta, verso le 10, tutte i partecipanti si sono indiriz-

zati verso il pulman che li ha portato a Cascia. Du-

rante il viaggio padre Serafino ha raccontato la vita 

Santa Rita, cosichè una volta arrivati qui tutti cono-

scevano la santa. Dopo l'arrivo è stata visitata la 

basilica e sono state venerate le reliquie di Santa 

Rita. Alla fine, il pastore della comunità ha oferto un 

donno ai pellegrini andando a Roccaponera, i luoghi 

natali di Santa Rita.  

 

 La festa del Colleggio Pio Romeno. Nel 

giorno di 16 Aprile 2015, la comunità del Pontificio 

Colleggio ,,Pio Romeno" ha celebrato la sua festa. 

All'invito del padre Gabriel Buboi, il rettore del Cole-

gio, hanno risposto distinti ospiti, fra qualli Sua Ecc. 

Rev. Card Leonardo Sandri, il prefetto della Congre-

gazione per le Chiese Orientali, Sua Ecc. Arcivesc. 

Cyril Vasil, segretario della stessa Congregazione e 

altri membri che fanno parte dal questo organismo. 

É stato presente anche l'ambasciatore romeno pres-

so la Santa Sede, signor Bogdan Tătaru-Cazaban e 

altre oficialità, sacerdoti e amici del Colleggio. 
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La via della preparazione pasquale: da kronos 

a kairos. Gli studenti del Pontificio Colleggio 

„Pio Romeno” sono stati ad Assisi per un ritiro spiri-

tuale preparatorio per la Pasqua. Nella città della 

pace, cosi come viene chiamato Assisi, gli studenti 

seminaristi hanno avuto l'onore di essere condoti 

verso la Risurrezione di Sua Ecc. Claudio Pop, vesco-

vo greco-cattolico venuto specialmente per questo 

fatto dalla Romania. Durante il ritiro spirituale, i 

partecipanti hanno celebrato una Messa nella Basili-

ca di san Francesco e nell'ultimo giorno sono stati a 

Cascia, dove hanno celebrato di nuovo la Santa Mes-

sa. Dopo la celebrazione tutti quelli presenti hanno 

visitato il convento di santa Rita. Tutte queste cose 

hanno avuto il ruolo di rialzare ognuno dei parteci-

panti dal punto di vista spirituale.  

 

Due anni di pontificato di Papa Francesco. Il 13 

Marzo si sono compiuti 2 anni da quando Papa Fran-

cesco è stato scelto come successore di san Pietro. 

Due anni fa il cardinale Bergoglio erava scelto nella 

sede pietrino dalla causa della rinuncia di Benedetto 

XVI. 

 

25 anni di relazioni diplomatiche tra Romania e 

Santa Sede. L 'evento è stato organizzato al Palazzo 

della Canceleria e tanta gente è venuta per assistire 

alle manifestazioni. Il cardinale Pietro Parolin, segre-

tario di stato, ha detto che la Santa Sede non è una 

potere politica e le relazioni con gli altri stati hanno 

comme fondamento la diplomazia del Vangelo. L'am-

basciatore della Romania presso la Santa Sede, si-

gnor Bogdan Tataru-Cazaban, ha ringraziato al car-

dinale Parolin per le sue parole e per l 'apertura che 

la Sede Apostolica di Pietro ha verso la Romania.  

 

Il messaggio ,,Urbi et Orbi" del Papa France-

sco. Dopo la Santa Messa celebrata nella Basili-

ca San Pietro in Vaticano, il Santo Padre ha datto il 

suo messaggio di Pasqua. Per capire il mistero della 

Risurrezione abbiamo bisogno di umiltà. Papa ha 

invocato il dono della pace per i cristiani rifugiati che 

soffrono alla causa della guerra. 

 

Nessun bambino non è uno sbaglio. Tutte  le 

debolezze dei ragazzi devono essere motivi di amar-

li. É una vergogna dire che i bambini sono sbagli ha 

detto Papa Francesco durante la sua udienza gene-

rale.  

 

Calea pregătirii pascale: de la chronos 
la kairos 

În fiecare an, urmând o lungă tradiţie, 
comunitatea Colegiului Pontifical «Pio Romeno» se 
retrage din multitudinea activităţilor academice şi 
pastorale pentru a se reculege în vederea 
pregătirii pentru marea sărbătoare a Învierii 
Mântuitorului. 

Aşadar, în lumina acestei frumoase 
pregătiri, studenţii Colegiului, alături de Părintele 
Rector, Gabriel Buboi, s-au lăsat conduşi într-un 
periplu spiritual până în Oraşul Păcii, oraşul 
sfântului Francisc de Assisi pentru a gusta din 
bucuria comuniunii şi a reculegerii spirituale. 

În acest an, comunitatea studenţilor 
români a avut onoarea şi marea bucurie de a-l 
avea în mijlocul ei pe Preasfinţia Sa Claudiu Pop, 
Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, care, prin 
profundele meditaţii propuse a oferit deosebite 
chei de lectură cu privire la rugăciune, la 
adevărata pocăinţă a inimii şi la intrarea în timpul 
lui Dumnezeu, şi anume parcursul de la chronos 
la kairos. 

Aducerea-aminte a realităţilor spirituale din 
această perioadă, propuse cu căldură şi 
paternitate de către Preasfinţia Sa, a trezit în 
inimile şi sufletele studenţilor români o deschidere 
spre meditaţie şi rugăciune. Reflecţiile Preasfinţiei 
Sale s-au concentrat astfel şi pe rugăciunea 
penitenţială a sfântului Efrem Sirul, rugăciune 
propusă de Sfânta Biserică prin slujbele din 
această perioadă a anului liturgic. 

În a doua zi de reculegere, studenţii 
români s-au îmbogăţit spiritual prin slujba Sfintei 
Liturghii celebrată de către Preasfinţia Sa Claudiu 
în Bazilica Sfântului Francisc, moment în care 
studenţii şi preoţii prezenţi s-au împărtăşit din 
frumuseţea cântului bisericesc ce s-a îngemănat 
cu spiritul franciscan al locului, prin excelenţă un 
loc al păcii şi al comuniunii cu Dumnezeu. 

În cea din urmă zi, întreaga comunitate, 
încă pătrunsă de exemplul sfântului Francisc, a 
continuat acest pelerinaj de descoperire de sine şi 
de meditaţie prin vizitarea sanctuarului sfintei 
Rita, la Cascia, acolo unde s-a celebrat Sfânta 
Liturghie într-un cadru aparte de reculegere şi de 
familiaritate spirituală. Vizitarea mănăstirii, în 
care s-a retras sfânta Rita, a condus comunitatea 
studenţilor teologi către o şi mai mare 
aprofundare a exemplului Sfintei ce s-a lăsat 
condusă până la sfârşit de planul providenţial al 
lui Dumnezeu. 

Întreaga bucurie de comuniune, trăită 
alături de Preasfinţia Sa Claudiu, împreună cu 
Părintele Rector, a înălţat spiritual comunitatea 
studenţilor români, realizându-se astfel deosebita 
cântare a lui David din Psalmul 133: «Iată cât de 
bine şi cât de plăcut este ca fraţii să locuiască 
împreună». 

Sursa: pioromeno.com 

  George Marius Nicoară 
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Doi ani de la alegerea Papei  

Astăzi, 13 martie, se împlinesc doi ani de la 
alegerea Papei Francisc în Scaunul Sfântului Petru. 

La 13 martie 2013, Arhiepiscopul de Buenos 
Aires, Jorge Mario Bergoglio, a fost ales Papă în 
urma retragerii Papei Benedict al XVI-lea. După 
formula "Habemus Papam" rostită de cardinalul 
francez Jean-Louis Touran, Papa Francisc, al 266-lea 
papă din istoria Bisericii Catolice, devenea primul 
Suveran Pontif de origine sud-americană şi primul 
iezuit care ocupă Sfântul Scaun. 

"Rugaţi-vă pentru mine şi daţi-mi 
binecuvântarea voastră!", spunea Papa Francisc, în 
urmă cu doi ani, din balconul Bazilicii Sfântul Petru 
din Roma, imediat după anunţul alegerii sale. La 
invitaţia sa, la începutul celui de-al trilea an al 
pontificatului său, să ne rugăm pentru ca Domnul 
nostru Isus Cristos să-l susţină pe Vicarul său, 
urmaşul Sfântului Petru, în păstorirea Bisericii Sale 
prin valurile tulburi ale acestei lumi. 

Sursa:e-communio.ro  

 

25 de ani de relații diplomatice între 

România și Sfântul Scaun 

 

”Sfântul Scaun doreşte să colaboreze cu 
România pentru consolidarea raporturilor 
bilaterale şi pentru promovarea concordiei şi a 
păcii în lume”: a spus cardinalul secretar de Stat 
Pietro Parolin la evenimentul diplomatic organizat 
la Roma, miercuri seară, 18 martie 2015, de 
Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun cu 
ocazia împlinirii a 25 de ani de la restabilirea 
relaţiilor diplomatice. Primul reprezentant al 
României la Suveranul Pontif şi-a început oficial 
mandatul la 12 iunie 1920. Raporturile cu Sfântul 
Scaun au fost întrerupte unilateral de regimul 
comunist de la Bucureşti în 1950 şi au fost reluate 
prin decizia bilaterală de la 15 mai 1990. 

În cadrul manifestării de miercuri a fost 
prezentat volumul ”România – Sf. Scaun. 25 de 
ani de la reluarea relaţiilor diplomatice”, publicat 
în italiană la editura vaticană LEV şi îngrijit de 
ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun, 
Bogdan Tătaru-Cazaban, şi de Mihail — 
Constantin Banciu («Romania e Santa Sede. 
Venticinque anni di rapporti diplomatici», a cura 
di Bogdan Tătaru-Cazaban e Mihail-Constantin 
Banciu, Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 2015, pagine 170, euro 36). Volumul 
cuprinde discursurile Suveranilor Pontifi şi ale 
ambasadorilor români cu ocazia prezentării 
respectivelor scrisori de acreditare şi o amplă 
colecţie de fotografii semnificative pentru 
perioada de referinţă. Publicaţia se încheie cu o 
importantă antologie de texte, intitulată 
”România, punte între Orient şi Occident”, în care 
sunt propuse discursurile şi mesajele pronunţate 
sau scrise în ultimii 25 de ani de Suveranii Pontifi, 

de preşedinţii României, patriarhii Bisericii 
Ortodoxe Române şi diferiţi reprezentanţi ai 
Bisericii Catolice de ambele rituri din România. 

Evenimentul, organizat la «Palazzo della 
Cancelleria», s-a bucurat de o participare deosebit 
de numeroasă. Invitat să participe la 
manifestarea diplomatică, ministrul de externe al 
României, Bogdan Aurescu a fost constrâns să 
renunţe din motive de sănătate, discursul său 
fiind citit de ambasadorul român. 

Cardinalul secretar de Stat Pietro Parolin, 
care a fost la Bucureşti în martie 2004 ca sub-
secretar pentru Raporturile cu Statele, a subliniat 
în cuvântul său, publicat parţial în «L’Osservatore 
Romano», că Sfântul Scaun nu este o putere 
politică iar relaţiile acestuia cu statele au la bază 
”diplomaţia Evangheliei”. ”Sfântul Scaun, ca 
organism central al unei comunităţi de credincioşi, 
nu este o putere politică, nici nu are o putere 
politică. Diplomaţia acestuia nu urmăreşte 
interese comerciale, economice, financiare sau 
militare”. Dimpotrivă, ”Biserica predică 
Evanghelia” şi făcând astfel ”contribuie la întărirea 
păcii în orice parte a lumii”. ”Prin însăşi 
Evanghelia lui Cristos - a spus cardinalul Parolin – 
Biserica vesteşte şi proclamă libertatea fiilor lui 
Dumnezeu”, căci pacea poate fi dobândită numai 
dacă sunt tutelate binele persoanelor şi 
demnitatea omului. 

Printre libertăţile fundamentale ”un loc cu 
totul special îl ocupă libertatea de conştiinţă şi de 
religie”, a remarcat cardinalul, care a menţionat 
că Biserica a sintetizat rodul reflecţiei sale din 
acest domeniu în declaraţia conciliară ”Dignitatis 
Humanae”. Prin urmare, „în practicarea libertăţii 
religioase se observă prezenţa aspectelor 
individuale şi comunitare, private şi publice, 
strâns legate între ele. Biserica, drept autoritate 
spirituală, îşi revendică dreptul de a putea să 
îndeplinească obligaţia de a merge în lumea 
întreagă pentru a predica Evanghelia şi de a putea 
să se constituie ca o societate de oameni care au 
dreptul de a trăi după normele credinţei creştine”. 
De altfel, ”libertatea Bisericii este un principiu 
fundamental în relaţiile dintre Biserică şi 
orânduirea juridică a societăţii civile, care 
contribuie la pacea societăţii şi consolidează 
pacea internaţională, care, dimpotrivă, este 
ameninţată de orice încălcare a drepturilor 
omului”. 

Cardinalul secretar de Stat a subliniat mai 
departe că ”Sfântul Scaun susţine eforturile 
menite să combată mizeria, să lupte împotriva 
nedreptăţii şi să promoveze îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă”. În fine, prelatul a avertizat că 
idealul de fraternitate este deseori umbrit în 
societăţile moderne şi contemporane, mai ales din 
cauza ideologiilor individualiste şi colectiviste. 
Acestea, în viziunea papei Francisc, pot duce la o 
neînţelegere a conceptului de drepturi ale omului 
şi la un paradoxal abuz al acestora. Dimpotrivă, a 
încheiat cardinalul Pietro Parolin, ”îndeplinindu-şi 
misiunea ei spirituală, Biserica uneşte persoanele 
în acea unitate care promovează o coabitare 
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umană armonioasă: unitatea oamenilor creaţi 
după chipul lui Dumnezeu”. 

La rândul său, ambasadorul României pe 
lângă Sfântul Scaun, Bogdan Tătaru-Cazaban a 
mulţumit cardinalului secretar de Stat în numele 
autorităţilor române pentru ”cuvintele de prietenie 
şi preţuire vizând raporturile cu România”, la 
dezvoltarea cărora cardinalul Parolin a avut ”o 
contribuţie relevantă”. Diplomatul român a 
transmis totodată salutul ministrului de externe, 
Bogdan Aurescu, manifestându-şi ”gratitudinea 
faţă de toţi cei care au contribuit la reluarea şi 
construcţia relaţiilor dintre România şi Sfântul 
Scaun de a lungul acestui sfert de veac”. 
Ambasadorul i-a menţionat în acest sens pe 
predecesorii săi din ultimii 25 de ani: Gheorghe 
Pancraţiu Iuliu Gheorghiu, primul ambasador al 
României pe lângă Sfântul Scaun după reluarea 
raporturilor şi care acum – a precizat – ”nu mai 
este printre noi”, Teodor Baconsky, Mihail Dobre 
şi Marius Lazurcă. La activitatea diplomaţilor 
români a corespuns cu eficacitate contribuţia 
adusă în România de nunţii apostolici ai Sfântului 
Scaun, începând cu arhiepiscopul John Bukovsky, 
primul după 1989, şi continuând cu arhiepiscopii 
Janusz Bolonek şi Jean-Claude Périsset, până la 
actualul nunţiu la Bucureşti, arhiepiscopul 
Francisco-Javier Lozano. 

Înainte de evenimentul diplomatic, la 
solicitarea colegului nostru Amedeo Lomonaco, 
cardinalul secretar de Stat Pietro Parolin a făcut 
câteva referinţe la situaţia internaţională şi a 
condamnat ferm atentatul terorist din Tunisia: 

• ”E un fapt de mare cruzime şi inuman, cu 
adevărat de neînchipuit şi de condamnat în 
termenii cei mai categorici. Şi trebuie să sperăm 
ca, în numele lui Dumnezeu, să nu se mai comită 
violenţe”. 

Cardinalul a subliniat mai departe 
importanţa Anului Sfânt al Milostivirii, proclamat 
de papa Francisc de la 8 decembrie 2015 la 20 
noiembrie 2016, la 50 de ani de la încheierea 
Conciliului Vatican II. Care sunt roadele sperate 
de la Anul Sfânt al Milostivirii? 

• ”Cum spunea Ioan Paul al II-lea, 
milostivirea este medicamentul lui Dumnezeu 
pentru suferinţele omenirii. Eu sper ca în Anul 
Sfânt acest medicament să fie folosit în doze 
deosebit de mari, astfel încât să îngrijească toate 
relele şi rănile de care suferă societatea. (…) 
Medicamentul funcţionează dacă există şi 
disponibilitatea pacientului de a-l primi şi de a-l 
lăsa să lucreze. Aceasta înseamnă un efort 
puternic din partea tuturor şi a fiecăruia pentru a 
combate fenomenul corupţiei şi pentru a duce o 
viaţă cinstită, pentru a fi oneşti şi integri în toate 
domeniile vieţii”. 

Sursa:ro.radiovaticana.va 

    A. Dancă 
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”Pace vouă!”: mesajul de Paști 
”Urbi et Orbi” 

După Sfânta Liturghie din solemnitatea 
Învierii Domnului Nostru Isus Cristos, celebrată 
duminică, 5 aprilie 2015, în Piaţa Sfântul Petru, 
papa Francisc a adresat ”Urbi et Orbi”, 
tradiţionalul Mesaj de Paşti, însoţit de 
Binecuvântarea Apostolică şi darul indulgenţei 
plenare. În Mesajul său, Suveranul Pontif a 
subliniat că pentru a intra în misterul învierii 
Domnului este nevoie de umilinţă şi înjosire, 
opusul acelor valori pe care deseori le impune 
lumea de astăzi. Sfântul Părinte a invocat darul 
păcii pentru toţi creştinii persecutaţi din cauza 
credinţei în Cristos, pentru locuitorii acelor ţări 
sfâşiate de conflicte vechi şi noi, precum şi darul 
libertăţii pentru toate persoanele care sunt 
victimă a diferitelor forme moderne de sclavie. În 
fine, a mulţumit pentru darul florilor care au 
rămas nevătămate sub ropotele ploii insistente 
din cursul dimineţii şi au împodobit cu 
prospeţimea lor altarul din Piaţa San Pietro. 

Redăm mai jos, în traducerea noastră de 
lucru, Mesajul de Paşti 2015 adresat ”Urbi et 
Orbi” de Sfântul Părinte Papa Francisc: 

«Isus Cristos a înviat! 

Iubirea a învins ura, viaţa a învins 
moartea, lumina a îndepărtat întunericul! 

Isus Cristos, din dragoste faţă de noi, s-a 
despuiat de slava sa dumnezeiască, s-a golit de 
sine, a luat chipul robului şi s-a înjosit până la 
moarte, şi încă moartea pe cruce. De aceea şi 
Dumnezeu l-a înălţat şi l-a făcut Domn al 
universului. Isus este Domnul! 

Prin moartea şi învierea sa Isus arată 
tuturor calea vieţii şi a fericirii: această cale este 
smerenia, care presupune umilirea. Aceasta este 
calea care conduce la slavă. Numai cel care se 
umileşte poate să meargă spre ”cele de sus”, spre 
Dumnezeu (cf Col 3,1-4). Cel mândru se uită ”de 
sus în jos”, cel smerit se uită ”de jos în sus”. 

În dimineaţa Paştelui, înştiinţaţi de femei, 
Petru şi Ioan au alergat la mormânt şi l-au găsit 
deschis şi gol. Atunci s-au apropiat şi s-au 
”aplecat” ca să intre în mormânt. Pentru a intra în 
mister e nevoie de ”a se apleca”, de a se înjosi. 
Numai cel care se înjoseşte înţelege preamărirea 
lui Isus şi îl poate urma pe drumul său. 

Lumea propune să te impui cu orice preţ, 
să concurezi, să te pui în valoare… Dar creştinii, 
prin harul lui Cristos care a murit şi a înviat, sunt 
germeni ai unei alte umanităţi, în care căutăm a 
trăi unii în slujirea altora, a nu fi aroganţi ci 
disponibili şi respectuoşi. 

Aceasta nu înseamnă slăbiciune, ci 
adevărata tărie! Cel care poartă în sine tăria lui 
Dumnezeu, iubirea şi dreptatea lui, nu are nevoie 
să folosească violenţa, dar vorbeşte şi acţionează 
cu puterea adevărului, a frumuseţii şi a iubirii. 

De la Domnul înviat implorăm harul de a 
nu ceda mândriei care alimentează violenţa şi 

războiul, ci de a avea curajul smerit al iertării şi al 
păcii. Lui Isus biruitor îi cerem să uşureze 
suferinţele atâtor fraţi ai noştri persecutaţi pentru 
cauza numelui său, precum şi ale tuturor celor 
care suferă pe nedrept urmările conflictelor şi 
violenţelor în curs. 

Pace, cerem mai întâi de toate pentru Siria 
şi Irak, ca să înceteze zgomotul armelor şi să se 
restabilească buna convieţuire între diversele 
grupuri care alcătuiesc aceste ţări dragi. 
Comunitatea internaţională să nu rămână inertă 
în faţa imensei tragedii umanitare din aceste ţări 
şi la drama numeroşilor refugiaţi. 

Pace, implorăm pentru toţi locuitorii Ţării 
Sfinte! Să crească între israelieni şi palestinieni 
cultura întâlnirii şi să se reia procesul de pace 
astfel încât să se pună capăt anilor de suferinţă şi 
dezbinare. 

Pace, cerem pentru Libia, ca să înceteze 
absurda vărsare de sânge în curs şi orice violenţă 
barbară, iar cei care ţin la soarta ţării să facă în 
aşa fel încât să promoveze reconcilierea şi să 
edifice o societate fraternă care să respecte 
demnitatea persoanei. La fel şi Yemen, ne dorim 
să predomine voinţa comună de pacificare pentru 
binele întregii populaţii. 

În acelaşi timp îi încredinţăm cu speranţă 
Domnului milostiv înţelegerea la care s-a ajuns 
zilele acestea la Lausanne, ca să fie un pas 
definitiv spre o lume mai sigură şi fraternă. 

De la Domnul înviat implorăm darul păcii 
pentru Nigeria, pentru Sudanul de Sud şi pentru 
diferitele regiuni ale Sudanului şi R. D. Congo. O 
rugăciune neîntreruptă să se înalţe de la toţi 
oamenii de bunăvoinţă pentru cei care şi-au 
pierdut viaţa – mă gândesc în particular la tinerii 
ucişi joia trecută (2 aprilie 2015 – n.r.) la 
Universitatea din Garissa, în Kenia – pentru cei 
care au fost răpiţi, pentru cei care au trebuit să-şi 
abandoneze casa şi pe cei dragi. 

Învierea Domnului să aducă lumină în 
Ucraina, mai ales celor care au suferit violenţele 
conflictului din ultimele luni. Fie ca această iubită 
ţară să regăsească pacea şi speranţa graţie 
angajării tuturor părţilor interesate. 

Pace şi libertate cerem pentru atâţia 
oameni şi femei supuşi noilor şi vechilor forme de 
sclavie din partea unor persoane şi organizaţii 
criminale. Pace şi libertate, pentru victimele 
traficanţilor de droguri, aliaţi de multe ori cu 
puterile care ar trebui să apere pacea şi armonia 
în familia umană. Şi pace cerem pentru această 
lume supusă traficanţilor de arme. 

Celor marginalizaţi, încarceraţi, săraci şi 
migranţilor, care foarte adesea sunt respinşi, 
maltrataţi şi eliminaţi; celor bolnavi şi suferinzi; 
copiilor, mai ales celor care îndură violenţe; celor 
care astăzi sunt îndoliaţi, tuturor oamenilor şi 
femeilor de bunăvoinţă să ajungă vocea 
aducătoare de mângâiere a Domnului Isus: ”Pace 
vouă!” (Lc 24,36). ”Nu vă temeţi, am înviat şi de 
acum sunt pururi cu voi!” (cf Liturghierul Roman, 
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Antifonul de intrare din ziua Paştelui). 

Dragi fraţi şi surori, Doresc să vă adresez 
urările mele de Paşti Fericit vouă, tuturor celor 
care din diferite ţări aţi venit în această Piaţă, 
precum şi celor care sunt conectaţi prin mijloacele 
de comunicare socială. Duceţi în casele voastre şi 
celor pe care-i întâlniţi vestea frumoasă că 
Domnul vieţii a înviat, aducând cu sine iubire, 
dreptate, respect şi iertare! 

Vă mulţumesc pentru prezenţa voastră, 
pentru rugăciunea voastră şi pentru entuziasmul 
credinţei voastre într-o zi atât de frumoasă dar şi 
atât de urâtă din cauza ploii. Un gând special şi 
recunoscător pentru darul florilor care şi anul 
acesta vin din Ţările de Jos. Vă doresc un ”Paşti 
fericit” tuturor! Rugaţi-vă pentru mine, poftă bună 
şi La revedere!». 

La încheierea Mesajului său de Paşti, papa 
Francisc a invocat Binecuvântarea Apostolică şi 
darul indulgenţei plenare pentru toţi cei care 
sărbătoresc creştineşte Învierea Domnului. 

Sursa: radiovaticana.va 

 

 

Episcopi catolici din sud-estul  

Europei la Catedrala „Sfântul Vasile  

cel Mare” 

Cu ocazia celei de a cincisprezecea 
întâlnirii anuale a preşedinţilor Conferinţelor 
Episcopilor Catolici din sud-estul Europei, ce se 
desfăşoară în acest an în capitala României, în 
perioada 17-21 aprilie, reprezentanţi ai Bisericii 
Catolice din Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Grecia, Bulgaria precum şi din ţara noastră s-au 
oprit pentru un moment de rugăciune şi 
comuniune la Catedrala greco-catolică „Sfântul 
Vasile cel Mare” din Bucureşti.  
PS Mihai a amintit în câteva cuvinte istoria 
Catedralei şi a comunităţii greco-catolice locale. 

Pe parcursul celor cinci zile de şedere în 
ţara noastră, pe lângă sesiunile de lucru episcopii 
participanţi la întâlnire vor avea, de asemenea, 
ocazia să viziteze şi alte lăcaşuri de cult catolice 
din capitală şi din zona Dobrogei, precum şi unele 
obiective importante pentru cultura şi istoria 
poporului român. 

Sursa: episcopiabucuresti.ro 

 

 

 

 

 

 

 

Biblia de la Blaj: 220 de ani de la  
   apariție 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” din 
Oradea a găzduit joi 23 aprilie 2015, de Ziua 
Internaţională a Cărţii şi a Bibliotecarului, expoziţia 
aniversară a BIBLIEI de la Blaj – 220 ani de la tipărire. 
Prezenţi la această manifestare, alături de episcopul 
nostru PS. Virgil Bercea, de părintele rector Anton-Vasile 
Cioba, de seminarişti, profesorii de la Facultatea de 
Teologie Greco-Catolică Oradea; am surprins momente 
emoţionante despre BIBLIA de la Blaj. 

Preasfinţia Sa Virgil Bercea, episcop greco-
catolic de Oradea, a subliniat în deschiderea expoziţiei 
faptul că: Biblia de la Blaj reprezintă punctul de pornire al 
evoluţiei limbii române, reprezentând o carte de căpătâi. 
Pentru prima dată apar în literatură citate din BIBLIA de 
la Blaj, în poezia Glossă a lui Mihai Eminescu. Există 
manuscrise din această traducere a BIBLIEI de la Blaj în 
Biblioteca Filialei Academiei Române din Cluj. 

Pentru prima dată când a avut ocazia să vadă un 
exemplar din această traducere a BIBLIEI de la Blaj, 
sublinia PS. Virgil, a fost în anul 1992 la Braşov. 
Transcrierea cu caractere latineşti a fost realizată în anul 
2001 şi s-a publicat cu sprijinul financiar al Papei Ioan 
Paul al –II-lea. Biblia reprezintă punctul central de unire 
pentru toţi creştinii. 

Domnul Silviu Sana, bibliotecar la secţia de 
"colecţii speciale" a Bibliotecii Judeţene din Oradea, 
realizatorul expoziţiei, a subliniat că: BIBLIA de la Blaj se 
înscrie în calendarul evenimentelor marilor personalităţi 
ale anului 2015, deşi nu este o persoană. 

Prof. Univ. Dr. Ciprian Simuţ de la Universitatea 
Emanuel din Oradea a precizat că: Biblia ne uneşte pe 
toţi creştinii şi ne ajută să înfăptuim toată lucrarea bună, 
mesajul ei fiind actual. Traducerea BIBLIEI de la Blaj 
transmite acest mesaj originar. 

Istoricul Blaga Mihoc a reliefat în discursul 
prezentat că : BIBLIA de la Blaj reprezintă o capodoperă 
a timpului care rămâne actuală datorită limbajului 
modern. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru această 
traducere exemplară! 

Sursa: egco.ro 
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Papa Francisc: Nici un copil  

          nu e o greșeală 

 Papa Francisc a încheiat miercuri, 8 aprilie 

2015, reflecţiile sale despre copii, în cadrul seriei 

de cateheze despre familie pe care le-a ţinut la 

audienţele generale de miercurea. A vorbit 

împotriva suferinţei copiilor şi a spus că este 

„ruşinos” a susţine vreodată că este o greşeală 

venirea unui copil pe lume. „Atâţia copii încă de la 

început sunt refuzaţi, abandonaţi, li se fură 

copilăria şi 

viitorul lor. Unii, 

aproape pentru a 

se justifica, 

îndrăznesc să 

spună că a fost o 

greşeală a-i 

aduce pe lume. 

Acest lucru este 

ruşinos! Să nu 

descărcăm 

asupra copiilor 

greşelile noastre, 

vă rog! Copiii nu 

sunt niciodată ‘o 

greşeală’.” 

 Cateheza papală s-a concentrat pe 

„istoriile de pătimire” pe care le trăiesc mulţi 

dintre copii, şi Pontiful a enumerat foamea lor, 

sărăcia lor, fragilitatea lor, abandonarea lor, 

neştiinţa lor. „Acestea sunt motive pentru a-i iubi 

mai mult, cu generozitate mai mare”, a mai spus 

el, atrăgând atenţia că „toţi adulţii suntem 

responsabili de copii şi trebuie să facem fiecare 

ceea ce se poate pentru a schimba această 

situaţie”. „Fiecare copil marginalizat, abandonat, 

care trăieşte pe stradă cerşind şi cu tot soiul de 

expediente, fără şcoală, fără îngrijiri medicale, 

este un strigăt care se înalţă la Dumnezeu şi care 

acuză sistemul pe care noi, adulţii, l-am 

construit.” 

Papa Francisc a deplâns situaţiile în care copiii 

sunt exploataţi pentru traficul de persoane sau 

antrenaţi pentru război. „Şi în ţările aşa-numite 

bogate atâţia copii trăiesc drame care îi 

marchează în mod greu, din cauza crizei familiei, 

a golurilor educative şi a condiţiilor de viaţă 

uneori inumane. În orice caz, sunt copilării 

încălcate în trup şi în suflet. Dar nici unul dintre 

aceşti copii nu este uitat de Tatăl care este în 

ceruri! Nici una dintre lacrimile lor nu este 

pierdută! Aşa cum nu trebuie pierdută nici 

responsabilitatea noastră, responsabilitatea 

socială a persoanelor, a fiecăruia dintre noi, şi a 

ţărilor.” 

Sfântul Părinte a reamintit relatarea evanghelică 

în care Isus i-a binecuvântat pe copiii care erau 

aduşi la El, în ciuda faptului că apostolii îi 

îndepărtau. „Ce frumoasă este această încredere 

a părinţilor şi acest răspuns al lui Isus! Cum aş 

vrea ca această 

pagină să devină 

istoria normală a 

tuturor copiilor! 

Este adevărat 

că, mulţumire fie 

lui Dumnezeu, 

copiii cu 

dificultăţi grave 

găsesc foarte 

adesea părinţi 

extraordinari, 

gata pentru 

orice jertfă şi 

pentru orice 

generozitate. Însă aceşti părinţi nu trebuie să fie 

lăsaţi singuri! Trebuie să însoţim truda lor, dar să 

le oferim şi momente de bucurie împărtăşită şi de 

veselie negrăită, pentru ca să nu fie cuprinşi de 

rutina terapeutică.” 

De asemenea, „copiii plătesc şi preţul unirilor 

imature şi al despărţirilor iresponsabile: ei sunt 

primele victime; îndură rezultatele culturii 

drepturilor subiective exasperate şi devin după 

aceea copiii ei mai precoci. Adesea absorb 

violenţă pe care nu sunt în măsură să o ‘elimine’, 

şi sub ochii celor mari sunt constrânşi să se 

obişnuiască cu degradarea.” Pontiful a invitat 

societatea să îşi stabilească următorul principiu: 

„Este adevărat că nu suntem perfecţi şi că facem 

multe greşeli. Însă când este vorba despre copiii 

care vin pe lume, nici o jertfă a adulţilor nu va fi 

considerată prea scumpă sau prea mare, numai 

să evite ca un copil să creadă că este o greşeală, 

că nu valorează nimic şi că este abandonat rănilor 

vieţii şi prepotenţei oamenilor”. „Cât de frumoasă 

ar fi o astfel de societate!”, a exclamat el. 

 Sursa: catholica.ro 

15  Cruce și Înviere  martie - aprilie 2015 



 

 

A vindeca vârstnicul și a nu-l 

lăsa să moară 

 

 Atunci când „logica utilităţii se impune 

asupra logicii solidarităţii şi a gratuităţii”, 

societatea are „datoria” de a proteja persoana 

umană, a afirmat Papa Francisc primindu-i în 

audienţă pe participanţii la Adunarea Plenară a 

Academiei Pontificale pentru Viaţă, care în aceste 

zile în Vatican este chemată să reflecteze asupra 

temei: „Asistenţa vârstnicilor şi îngrijirile 

paliative”. Tema, a subliniat preşedintele 

Academiei, Mons. Ignacio Carrasco de Paula, nu 

este doar „o recunoaştere justă a celor care ne-au 

deschis căile vieţii”, este o cuvenită „preţuire a 

demnităţii lor inalienabile”, dar şi un mod de a 

recunoaşte „protagonismul lor autentic”. 

Persoana umană rămâne întotdeauna preţioasă, 

„chiar şi atunci când este marcată de vârstă şi de 

boală”, a reafirmat Papa Francisc în Sala 

Clementină, reflectând împreună cu participanţii 

la Plenara Academiei Pontificale pentru Viaţă 

asupra societăţii contemporane. Împotriva logicii 

utilităţii, care pătrunde chiar şi în familii, Pontiful 

a amintit că persoana, „iubită de Dumnezeu”, 

este un bine pentru ea însăşi şi pentru alţii. 

„Atunci când viaţa sa devine foarte fragilă şi se 

apropie de încheierea existenţei pământeşti, 

simţim responsabilitatea de a o asista şi de a o 

însoţi în modul cel mai bun.” 

„Biblia rezervă un avertisment sever pentru cei 

care îşi neglijează sau îşi maltratează părinţii. 

Aceeaşi judecată este valabilă astăzi când părinţii, 

deveniţi bătrâni sau mai puţin utili, rămân 

marginalizaţi până la abandonare”. Invitaţia 

Pontifului este aşadar aceea de a lua aminte, cu o 

inimă docilă, la Cuvântul lui Dumnezeu conţinut în 

poruncile biblice, în particular la acela care ne 

cere să cinstim pe părinţi şi care „în sens larg ne 

aminteşte cinstea pe care o datorăm tuturor 

persoanelor bătrâne”. 

„‘A cinsti’ astăzi ar putea să fie tradus şi ca 

obligaţia de a avea respect extrem şi de a îngriji 

pe cel care, datorită condiţiei sale fizice sau 

sociale, ar putea să fie lăsat să moară sau ‘să fie 

omorât’. Toată medicina are un rol special în 

cadrul societăţii ca martoră a cinstei care se 

datorează persoanei bătrâne şi oricărei fiinţe 

umane. Evidenţa şi eficienţa nu pot să fie 

singurele criterii care să conducă acţiunea 

medicilor, aşa cum nu sunt nici regulile sistemelor 

sanitare şi profitul economic. Un stat nu poate 

crede că va câştiga cu medicina. Dimpotrivă, nu 

există obligaţie mai importantă pentru o societate 

decât aceea de a păzi persoana umană.” 

Îngrijirile paliative, a subliniat Papa Francisc, au 

fost până acum „o preţioasă însoţire pentru 

bolnavii oncologici, dar astăzi sunt multe şi 

variate bolile, adesea legate de bătrâneţe, 

caracterizate de a slăbire cronică progresivă şi 

care pot să se folosească de acest tip de 

asistenţă. Bătrânii au nevoie în primul rând de 

îngrijirile rudelor – a căror afecţiune nu poate să 

fie înlocuită nici măcar de structurile cele mai 

eficiente sau de lucrătorii sanitari cei mai 

competenţi şi caritabili.  

 Sursa: catholica.ro 
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   Programul Bisericii Flaminia– Roma Nord 

     Duminica celebrările se fac la Institutul Surorilor din Via Flaminia 353; 00176 Roma:  

             √   9:00 - 10:00 -    Utrenie sau Acatist 

  √   10:00 - 12:00 -   Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 

  √   12:00 - 13:00   -   Parastase şi alte rugăciuni 

  √   Spovedanii   -  în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie 

  √   Sfântul Maslu   -   în prima duminică din fiecare lună, la orele 12 

     În timpul săptămânii, în fiecare zi, se celebrează în Parohia San Valentino - via Germania, nr. 13: 

  √   8:30 -  9:30   -   Spovedanii 

                     √   9:30 -  10:20   -   Sfânta Liturghie  

                     √   Joi, 16:00 -  17:00   -   slujba Paraclisului 

     Alte activități parohiale: 

  - Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor 

  - Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă 

  - Cateheză pentru Sacramentul Botezului şi a Căsătoriei 

  - Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei 
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