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Spiritul Domnului este peste Mine, 

căci El  M-a uns ca să aduc celor 

sărmani Vestea Bună. El M-a trimis să 

vestesc celor captivi eliberarea şi 

orbilor – căpătarea vederii, 

să-i eliberez pe cei asupriţi şi să vestesc 

anul de îndurare al Domnului!  

   Lc 4, 18-19 
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Izvorul Tămăduirii, Izvorul Milostivirii 

izvorește din mormântul gol 

 

Sărbătoarea Sfintei 

Învieri umple sufletele 

de bucurie și lumină și 

ne invață să trăim în 

familiile și în 

comunitățile noastre 

primind și oferind 

semnele iubirii. Sfânta 

Înviere fiind 

Sărbătoarea Sărbătorilor, este cheia înțelesului 

vieții noastre, căci ne dezleagă taina vieții și a 

morții, taina viitorului,ne înarmează cu speranță, 

cu liniște, cu bucurie.  

Ea vine in istoria creștinismului după o 

săptămână neagră, după o săptămână a patimilor, 

cînd se credea totul spulberat, pierdut... Dar și  în 

această perioadă s-a întâmplat ceva extraordinar. 

Este momentul Cinei de taină , în care Isus 

întemeiază Sf. Euharistie, sacramentul prezenței 

sale în mijlocul credincioșilor Săi, precum  și 

Sacramentul Sfintei Slujirii, taina ordinului Sacru. 

Astfel prin persoanele consacrate slujirii Lui, 

misterul prezenței sale tainice va fi perpetuat și 

celebrat de-a lungul timpului. Izvorul Tămăduirii 

nu este altceva decât harul, milostivirea, îndurarea 

Domnului nostru Isus Hristos, care se revarsă 

peste noi în chip deosebit în Săptămâna Luminată 

din minunea Invierii. El izvorăște din mormântul 

gol! 

Dar creștinul reînnoiește în sufletul său 

acel „ cadou “ primit de la Dumnezeu cel Milostiv 

pe care îl poartă deja în sufletul său. Este darul 

mântuirii „ semnul“ vizibil al iubirii sale milostive 

față de fiecare dintre noi, cei botezați, ca persoane 

consacrate, iubiți, ocrotiți contemplând chipul lui 

Hristos cel înviat, fundamentul credinței noastre 

creștine. 

Sfânta Biserică, mama noastră, în pregătirea 

spirituală de a contempla acest mare eveniment, 

ne pune în față o perioadă a anului liturgic, după 

Octoih și Triod, numită Penticostar cu duminicile 

sale: 

1. Prima duminică fiind Invierea (Paștile); 2. A 

Tomii; 3.  A Mironosițelor; 4. A Slăbănogului; 5.  

A Samarinencei; 6. A Orbului;  7. A Sf. Părinți de 

la Niceea 

 

2. Duminica  Tomii 

 Ioan 20,27: Apoi i-a spus lui Toma: ”Adu-ți 

degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ți mâna și 

pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci 

credincios. “ 

Specifică 

sufletului omului este 

însă îndoiala, căutarea 

certitudinii, 

convingerea și mai 

ales dorința și 

îndatorirea omului ca 

un adevăr valabil să fie împărtășit tuturor. Acest 

lucru s-a întâmplat și cu Sfinții Apostoli, unii 

credeau repede, mulți promiteau dar nu 

îndeplineau; alții vedeau în activitatea 

Mântuitorului ceva curios sau întâmplător, iar alții 

se îndoiau de puterea Lui. 

Domnul Isus nu i-a condamnat, ci 

totdeauna îi sfătuia: “ Dar Consolatorul, (Duhul) 

Spiritul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele  

meu, vă va învăța toate și vă va aminti toate câte 

vi le-am spus eu. “(Ioan 14,26) 

Cântarea bisericească spune: “ fericiți sunt cei ce s

-au făcut începători credinței noastre prin vederea 

și pipăirea Domnului cel înviat din morți, dar 

fericiți suntem și noi când ne convingem că vom 

învia și sufletul nostru își va lua plata faptelor 

săvârșite în această viață“ 

Îndoiala lui Toma este încredințarea noastră pen-

tru Învierea Domnului.” Toma, din simbolul 

îndoielii, a devenit martorul Învierii lui Hristos. Pe 

această convingere obținută prin cercetare și-a 

întemeiat Toma întreaga propovăduire în istorie 



 

 

după aceea. Cei convertiți de el în India, urmașii 

lor, desigur, există și astăzi, așa-numiți: „crestini 

ai sfântului Toma. ” 

3. Duminica a Mironisițelor 

Matei 28,8-9: Plecând în grabă de la mormânt, cu 

frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre 

ucenicilor lui. Și, iată, Isus le-a venit în întâmpi-

nare și le a zis : “ Bucurați-vă ! Iar ele apropiindu

-se, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat“  

Sfântul Apostol Pavel scria 

corintenilor că: dacă Hristos a 

înviat, există înviere și atunci și 

noi vom învia (I. Cor 15,12). De 

la el știm că moartea e doar trece-

rea din această viață la o altă 

viață. Credința în înviere ne dă 

mângâierea unui sens al vieții și 

al morții. De pe  ” culmile disperării ” ne trece pe 

culmea speranței. 

Printre martorii învierii, după apostoli, au fost 

femeile mironisite, chiar primele martore, cele 

dintîi cărora Isus li sa arătat, cele dintâi care l-au 

recunoscut și cu care a stat de vorbă, cele dintâi 

care au dus vestea apostolilor. Cuvintele:  

”Hristos a Înviat ” au fost rostite pentru prima 

dată de către una din Mironosițe. 

Istoria Bisericii le amintește sub acest nume 

pentru că s-au dus a treia zi și după îngropare la 

mormânt, potrivit obiceiului timpului ca să ungă 

cu mir trupul lui Isus. 

Sinopticii amintesc câteva nume a purtătoarelor de 

mir: Marcu 16,1 ”După ce a trecut sâmbăta, 

Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, și 

Salomeea au cumpărat miresme ca să vină și să-l 

ungă. ” 

Biserica arată importanța femeii în biserică și 

învățătura creștină, ca și mamă, ca și persoană 

consacrată (călugăriță), ca și soră, ca și fiică, ca și 

creștină fiind absolut necesare și mai ales urmând 

pilda femeilor purtătoare de mir, ca martore și 

apostole ale Invierii. 

Sfânta Fecioară Maria este imaginea 

persoanei consacrate în care se regăsește atât 

fecioria , cât și maternitatea, slujirea lui 

Dumnezeu, dar și slujirea în viața de familie. 

Duminica de astăzi amintește de râvna , curajul, 

bărbăția din suflet a femeilor mironisițe, și mai 

ales a Maicii Domnului fiind numită de Biserică 

Născătoare de Dumnezeu pentru că a adus la viață 

pe Fiul lui Dumnezeu, cel de o ființă cu Tatăl. 

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 

Ea a fost numită și Izvorul vieții, Izvorul Mântuirii 

s-au Izvorul nemuririi, pentru că a născut pe 

Mântuitorul nostru Isus Hristos prin care noi toți 

am primit viața. 

Sfânta Maria, ca, mamă a Chipului Milostivirii 

Tatălui, devine Izvorul acestei milostiviri pe 

pământ, pentru oameni. 

Tradiția orientală îi dă un atribut Maicii 

Domnului și o numește  ”Izvorul Milostiviri”,  și 

prin ea iubirea milostivă divină nu încetează a se 

revela în istoria Biserricii și a omenirii. 

Iconografia și liturgia orientală o așează mereu 

alături de Fiul ei, Isus Hristos, spunând: ”Hristos, 

adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile 

Preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să 

ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, fiind bun 

și iubitor de oameni ”. 

4. Duminica a Slăbănogului 

Ioan 5,6 Văzându-l zăcând și știind că suferă de 

mult timp, Isus i-a zis: ”Vrei să te faci sănătos? ” 

Bolnavul i-a răspuns :  ”Doamne , nu am nici un 

om ca să mă dea în piscină când apa este 

agitată.Până când vin eu , coboară altul înaintea 

mea. Isus i-a zis: ”Ridică-te , ia-ți targa și 

umblă!” 

Sfinții Părinți ai Bisericii au arătat că 

Bucuria Învierii Domnului nu rămăne permanenet 

la noi ca o beatitudine indiferent de 

comportament, și cu evangelia de astăzi arată că 

există o slăbănogie sufletească, pentru a nu ne 

evalua pe noi mai mult decât merităm și mai mult 
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decât suntem și să nu ne lăsăm numai pe seama 

noastră însăși căci suferința de cele mai multe ori 

este consecință a vieții dezordonate. 

Slăbănologul, la întâlnirea cu Isus, îi 

spune: ”nu am nici un om 

care să mă dea în piscină... 

”dar El îi răspunde: ”Ridică

-te , ia-ți targa și umblă! ” 

Și astăzi persoanele bolnave 

care doresc să se vindece nu 

trebuie să zică că nu există 

om care să le arunce în 

scăldătoarea iertării 

păcatelor, căci aceasta este din cauza nepăsării, 

indiferenței, indoielii și necredinței. Acest Om 

există, căci El a străbătut cerurile să vină la noi să 

ne mântuiască, care s-a pogorât la noi să ne ajute a 

depăși necazurile, strâmtorările, suferințele, care a 

luat trupul nostru omenesc, Dumnezeu fiind, nu 

trebiue ignorat, El ne caută prin lume suferind, 

căci vrea să călătorească cu noi , să ne fie prieten, 

frate, să fie mereu cu noi ”iată stau la ușă și bat; 

de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa , 

voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine 

” (Apoc 3,20)  . 

Isus îi zice slăbănogului: ”Iată, te-ai făcut 

sănătos . Să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se 

întâmple ceva mai rău. ” (Ioan 5, 14)  

La toți bolnavii și păcătoșii Dumnezeu 

pune  o condiție , să se întoarcă la el: Să-l iubești 

pe Domnul  Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu 

tot sufletul tău și cu tot cugetul tău (Matei 22,37)   

Pagina Evangeliei de astăzi expune o stare de 

fapt , existentă, este foarte grea singurătatea, 

boala, isolarea, indiferența altora, dezinteresul. 

Răspunsul este: avem pe Dumnezeu. Pentru 

creștini virtutea cea mai mare, pe lângă credință, 

speranță –nădejde, este dragostea. Sfântul Ciprian 

zicea: ” cel care își iubește frații, e onorat la 

rândul său cu prețul iubirii”. 

Iată Omul, iată Biserica întemeiată de 

Isus Hristos care are în ea lacul Vitezda pentru 

vindecare, care răspunde la toate nevoile umane. 

”Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu 

vă voi reconforta”. Isus zice veniți la mine , veniți 

aici la Biserică, Biserica este trupul lui Hristos 

(Ef. 1,23),  iar El este capul ei (Ef. 1,22). Este 

locul, este mâna care  indică nu numai bolile 

trupești, ci în special cele sufletești, prin preoții ei. 

Sfântul Grigore de Nazianz spune: „preotul este 

acela care are grijă de tot sufletul: și dacă e în 

primejdie de a se pierde, să-i arate calea, iar dacă s

-a stricat să-l aducă din nou  la starea dintâi”. 

Biserica, preotul și toți oamenii să fie unii pentru 

alții, să nu mai fie pe lume oameni care să zică 

„nu am om”, să nu mai fie om suferind lăsat pe 

seama lui însuși. 

5. Duminica a Samarinencei 

Prin duminica aceasta Biserica ne cheamă la o 

înaltă responsabilitate, legată de misiunea creștină, 

de a-L face cunoscut, iubit și ascultat; de a-L purta 

pe Hristos către sufletele altora. O misiune de 

slujire, un trăitor al poruncilor Domnului. 

Argumentul de astăzi este universalitatea, 

catolicitatea mântuirii deși pagina Evangheliei de 

astăzi  a dat naștere la multe comentarii ale 

Sfinților Părinți. 

 Intrarea femeilor în istoria mântuirii cu 

păcatele și defectele lor, Cananianca, Maria 

Magdalena, Samariteanca, după convertire au 

devenit împreună cu apostolii propovăduitorii 

Invierii și Evangheliei cu timp și fără timp. 

Fotinia, o samariteancă, o străină, o păcătoasă, 

acceptă dialogul fără să știe 

că este în fața ei Mesia, 

Salvatorul și Mântuitorul 

lumii, „Orcine  bea din apa 

aceasta îi va fi sete din nou, 

dar pentru cel care bea, apa 

pe care i-o voi da eu va 

deveni în el izvor de apă 

care țâșnește spre viața 

veșnică ” Ioan 4,13 

Femeia samariteancă este un model de mamă, 
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văduvă, martiră (sub Nero).   

Convorbirea cu Femeia samariteancă face parte 

dintr-o cugetare adâncă despre „...când adevărații 

adoratori îl vor adora pe Tatăl în Spirit (Duh) și 

adevăr, căci și Tatăl astfel de adoratori își caută 

„(Ioan 4, 23) ” 

 6. Duminica a Orbului 

Tema Evangheliei de astăzi este orbirea trupească 

și orbirea sufletească și ne invită  să medităm în 

primul rând la pedeapsa vremelnică a păcătoșilor, 

un dar al Milostivirii Tatălui din iubirea lui 

milostivă care așteaptă pe toți orbii la izvorul 

Siloanului, să se spele la scăldătoarea Siloanului, 

care este Biserica prin Sfintele Sacramente/ al 

Mărturisirii și al Euharistiei, prin pratici de pietate 

și pelerinaje, practicând faptele milei trupești și 

sufletești. 

Cunoscând și experimentând mila Lui, o vom 

putea oferi , la rândul nostru, acelora care încă nu 

Il cunosc pe Dumnezeu sau în care chipul Tatălui 

este suferind, persecutat, abandonat sau 

marginalizat. 

7. Duminica  Sfinților Părinți de la 

Conciliul I 

Ecumenic, Niceea, 

325. 

„Trei sunt cei care 

dau mărturie: 

Spiritul (Duhul), 

apa și sângele. Și 

aceștia trei sunt 

una.” I. Ioan  5,8 

Argumentul de 

astăzi este 

importanța 

mărturisirii 

(simbolul, crezul) 

și păstrarea dreptei 

credințe.La anul 325 după nașterea Domnului 

Hristos în localitatea Niceea din Asia Mică, astăzi 

Turcia, s–a ținut primul Conciliu Ecumenic la care 

au participat 318 Sfinți Părinți convocat de 

Impăratul Constantin cel Mare și Papa Silvestru, 

cel al 32 urmaș al S. Petru, (care, după o ipoteză l-

ar fi botezat împărat pe patul de moarte), care au 

condamnat arianismul. 

Preotul Arie din Alexandria Egiptului, 

bun orator; predicator foarte intelectual susținea că 

Fiul lui Dumnezeu nu ar fi de o ființă cu Tatăl  și 

că a „ fost un timp când Fiul nu era”. El numea pe 

Isus Hristos „ creatură superioară“; „cea dintâi 

dintre creaturi“. După lungi discuții arianismul a 

fost condamnat, și s–a stabilit cea mai importantă 

parte a Crede–ului nostru. Mai întâi, partea care se 

referă la Dumnezeu Tatăl: “ Cred într–unul Dum-

nezeu , Tatăl atotținătorul, făcătorul cerului și al 

pământului, văzutelor și nevăzutelor“...„ Și într– 

unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul 

născut care din Tatăl s–a născut , mai înainte de 

toți vecii, lumină din lumină , Dumnezeu adevărat 

din Dumnezeu adevărat,născut iar nu făcut “. Tot 

acum s–a stabilit în Credeu notele caracteristice 

după care se poate cunoaște adevărata Biserică a 

lui Hristos: una, sfântă, catolică și apostolică.  

După Împăratul Constantin cel Mare a 

urmat împăratul Valens, un arian care a încurajat 

arianismul și a pedepsit și cu moarte pe opozitori. 

În anul 381 împăratul Teodosie a ținut un nou 

Conciliu la Costantinopol și a condamnat din nou 

arianismul care aproape că a dispărut, și s-a stabi-

lit a doua parte a Simbolului de Credință. 

La primul Conciliu, Sfântul Spiridon 

căutând să lămurească pe Arie despre Misterul 

Sfântei Treimi și că cele trei persoane sunt de o 

ființă a procedat așa: A strâns în mână o cărămidă, 

focul care a ars-o  s-a ridicat în sus, apa a curs pe 

pământ și lutul a rămas în mâna lui. Cărămida era 

simbolul Sfintei Treimi. Focul închipuia pe Tatăl, 

lutul pe Fiul întrupat și apa pe Spiritul Sfânt 

(Duhul), Mângâietorul care a fost trimis în lume. 

Crezul cuprinde dogmele credinței 

creștine și se rostește zilnic în biserici și de 

credincioși în casele lor.  

                   Pr. Serafim Iulian Vescan 
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Sărbătoarea popoarelor 

 Duminică 17 mai, s-a desfăşurat la Roma, 

in Bazilica S. Giovanni in Laterano, a 24-a ediţie 

a Sărbătorii Popoarelor cu tema: „Chiesa senza 

frontiere” (Biserica fără frontiere). 

Evenimentul a fost promovat şi organizat de Die-

ceza de Roma, Biroul Migrantes împreună cu 

misionarii scalabriniani, Caritas Roma şi 

Primăria aceluiaşi oraş. 

Acest eveniment are loc în fiecare an a treia du-

minică din luna mai. 

Sărbătoarea scoate in evidenţă prezenţa şi 

împărtăşirea caracterului multicultural şi multiet-
nic al comunităţilor de emigranţi prezenţi  la Ro-
ma care trăiesc, participă şi contribuie prin 

muncă, taxe, diversitate spirituală, cultură şi prin 
credinţa lor la propășirea materială și spirituală a 

Romei și întregii Italii. 
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În cadrul Sfintei Liturghii membrii celor 28 de co-

munităţi catolice de diferite rituri prezente în Bazi-

lică şi-au esprimat diversitatea şi frumuseţea parti-

culară prin cântece şi imnuri liturgice. 

Din partea parohiei noastre a participat un grup de 

credincioşi care au cântat după Tatăl nostru, în 

timpul salutului de pace, cântarea: „Fraţi creştini”. 

Alături de foarte mulţi preoţi romano-catolici, gre-

co-catolici şi de alte rituri a fost şi părintele nostru 

Serafim Vescan Iulian. 

Eminenza Sa, în predica ţinută, s-a referit la două 

momente importante, sărbătoarea Înălţării 

Domnului la Cer şi Sărbătoarea popoarelor, făcând 

o frumoasă analogie asupra faptului că Mântuitorul 

s-a Înălţat la cer să pregătească un loc pentru toţi 

prezenţi şi care cred în el pentru că acolo sunt mul-

te locuri după cum în Dieceza de Roma s-au găsit 

locuri pentru toţi emigranţii. 

După terminarea Sfintei Liturghii s-a continuat în 

piaţa S. Giovanni în Lateran cu o agapă fraternă şi 

un frumos spectacol în diversitatea şi caracteristica 

proprie cu îmbrăcămintea naţională, cântecele şi 

dansurile lor tradiționale. 

    Maria Pintilie 
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Prima Împărtășanie solemnă în 

Parohia 

Flaminia—Roma Nord 

 Duminică 7 iunie 2015, în parohia noastră 

6 copii au primit Prima împărtăşanie solemnă care 

au fost pregătiţi de studenţii teologi Stefan și Ovi-

diu. 

Sfânta Liturghie a fost onorată prin participarea 

P.S. Guerino Di Tora, Episcop auxiliar al Diecezei 

de Roma, responsabil pentru sectorul Roma-Nord, 

de Mons. Pierpaolo, directorul Biroului Migrantes 

din Roma şi Lazio, de preotul Serafim Vescan 

Iulian, parohul comunităţii, diaconul Dan Pisuc şi 

alţi preoţi, veniţi pentru spovedanie. 

Răspunsurile la Sf. Liturghie au fost date de corul 

studenţilor de la Colegiul Pio Romeno condus de 

către dirijorul Ionuț Ursuleac. 

Mons. Pierpaolo, după ce a primit o icoană din 

partea parohiei, a mulţumit părintelui şi comu-

nităţii de invitaţie amintind de frumoasa slujbă din 

noaptea de Paşti împreună cu noi şi vine de câte 

ori este invitat şi în limita posibilităţilor pentru că 

sunt 28 de comunităţi de străini în Roma pe care 

trebuie să-i viziteze. 

Episcopul, în cuvântul său, a amintit de categoriile 

de sfinţi - în biserica bizantină a doua duminică 

după Rusalii se cheamă a tuturor sfinţilor – şi noi 

toţi prin botez suntem chemaţi să fim sfinţi prin 

sfintele Taine şi viaţa trăită după voia Lui Dumne-

zeu. I-a îndemnat pe copii să-şi păstreze mereu 

curată haina sufletului, aşa cum o mărturisim în 

această zi luminată în care l-am primit pe Isus 

Euharisticul în inimile noastre. 

După acest moment solemn PS Guerino a înmânat 

copiilor diplome şi cadouri din partea parohiei. 

La sfârşitul celebrării, Înaltul Ierarh s-a întreţinut 

cu credincioşii şi cu ceilalţi invitaţi. 

Sărbătoarea comunităţii din Roma-Nord a fost 

marcată printr-un sugestiv program artistic-

spiritual în teatrul parohiei, oferit de către copii şi 

altul în cinstea lor. Au fost prezente două cântăreţe 

de muzică populară Rodica Chircu şi Steluţa Flori-

stean, un grup folcloric din Republica Moldova şi 

reprezentanţi ai Ambasadei. 

A urmat agapă fraternă pentru toate cele aproape 

120 persoane. 

  p. Serafim Vescan Iulian 

 

Nu uita 

Nu uita: Ruga zilnică. 

Nu uita: Citirea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Nu uita: Că ești un fiu al Domnului. 

Nu uita: Că Domnul te-a încredințat să mărturisești dragostea 

Sa și să ajuți pe cei prinși în păcat. Să mângâi pe cei trudiți, să 

hrănești și să îmbraci pe cei lipsiți. La orbi să fii vedere și 

călăuză. Să ajuți pe cei bolnavi. Să îndrepți pe calea bună pe 

cei rătăciți. 

Nu uita: Binecuvântarea Domnului să cer i, în fiecare 

dimineață, iar seara să mulțumești pentru ajutorul Lui. 

Nu uita: Să deschizi căr țile și broșur ile noastre de zidire 

sufletească printre cei lipsiți de Lumina cea adevărată.  

Nu uita: Pr ietenia cu oamenii păcătoși e un pericol pentru 

tine. 

Nu uita: Să ai legătură cu sufletele  care urmează pe 

Domnul Isus Hristos.  

Nu uita: Să citești mereu literatura creștină, așa îți zidești 

sufletul. Citește o carte bună care te informează despre cele de 

lipsă sufletului tău. 

Nu uita: Că Domnul te –a pus să păzești pe fratele tău. 

Nu uita: Că ești un copil al celui Atotputernic și pur tarea ta 

trebuie să fie în armonie cu El, fiindcă oamenii citesc faptele 

tale cum citesc o carte. 

Nu uita: Că afacerile tale sunt luate în seamă și scr ise ca un 

raport în Cartea Vieții. 

Nu uita: Că o vorbă la timp e ca un măr  de aur  pe o 

farfurie de argint. 

Nu uita: Când vrei să faci ceva, și-ți pui întrebarea: ” Ce ar 

face Domnul Isus Hristos?”. Ia ca regulă a purtării tale aceste 

cuvinte și vei avea multă binecuvântare. 
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Cine este Isus Hristos pentru tine? 

Pentru:     El este: 

Architecți   Piatra din capul unghiului – I Petru 2,6. 

Astronomi   Soarele Dreptății - Maleahi 4,2. 

Artiști    Cel plin de farmec - Cânt.Cânt. 5,16. 

Avocați   Sfetnicul, Legiuitorul, Avocatul, - Isaia 9,6; isac.4,14; I. Ioan 2,1. 

Bancheri   Bogățiile nepătrunse – Efeseni 3,8. 

Bărbați de stat  Dorința tuturor neamurilor – Agheu 2,7. 

Biologi   Viața- Ioan 14,6. 

Brutari   Pâinea cea vie – Ioan 6,51. 

Constructori   Temelia înceartă – Isaia 28,16; Cor 3,11. 

Crescătorii de oi  Păstorul cel Bun – Ioan 10,11; 10,14.  

Dascăli   Marele Învățător – Ioan 3,2. 

Doctori   Doctorul cel Mare – Luca 4,23. 

Dulgheri   Ușa – Ioan 10,9. 

Electricieni   Lumina lumii – Ioan 8,12. 

Filantropi   Darul de nespus –II. Cor. 9, 15. 

Filosofi   Înțelepciunea lui Dumnezeu – I. Cor. 4, 30. 

Florari    Trandafirul din Savou și Crinul din văi – Cânt. Cânt. 2,1. 

Geologi   Stânca Mântuirii –Ps. 89,26; I Cor. 10,4. 

Giuvaergii   Piatra scumpă și vie – I. Petru 2,4. 

Ingineri   Calea nouă și vie – Evrei 10,20. 

Judecători   Dreptul Judecător al tuturor oamenilor – II: Timotei 4,8; Fpt. 10,42. 

Jurați    Martorul credincios și adevărat – Apoc. 3,14. 

Muncitori   Dătătorul odihnei – Mat. 11,28. 

Pepinieriști   Viața cea adevărată - Ioan 15,1. 

Sculptori   Piatra desfăcută din munte fără ajutorul vreunei mâini – Dan 2,34.44.35. 

Servitori   Stăpânul cel milos – Mat. 18, 27. 

Studenți   Adevărul încarnat – Ioan 14,6. 

Țărani    Semănătorul și Domnul Secerișului – Mat. 13. 37; Luca 10,2. 

Teologi              Începătorul și Desăvârșitorul credinței noastre – Ev. 12.2. 



 

 

Țărani     Semănătorul și Domnul Secerișului – Mat. 13. 37; Luca 10,2. 

Teologi              Începătorul și Desăvârșitorul credinței noastre – Ev. 12.2. 

Pentru păcătoși El este:            Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii – Ioan 1,29. 

Pentru credincioți El este:  Fiul Viului Dumnezeu, Mântuitorul, Răscumpărătorul, Domnul și 

     Nădejdea măririi – Mat. 16,16; Luca 2,11; Apoc 5,9; Ioan 13,15; 

     Col 1,28. 

Dar pentru tine, cine este El?     

(preluat din Calendarul:  “Viața creștină “ 1941)  
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O parabolă care ilustrează închinarea 

în spirit și adevăr 

„Trei sunt cei care dau mărturie: Duhul, apa și 

sângele. Și aceștia trei sunt una.” I. Ioan  5,7 

Trei tineri scăpați dintr- un naufragiu au 

reușit să ajungă într-o insulă nelocuită. Vaporul s-

a scufundat și ei și-au organizat viața cum au 

putut, având acolo cele de trebuinză. Nu știau nici 

o rugăciune. Știau doar că Dumnezeu este Treime, 

așa  că au imaginat o rugăciune simplă: „Trei voi, 

trei noi, miluiți-ne pe noi”. 

Toată viața, până au ajuns la 90 ani, au rostit 

această rugăciune. La o vreme a ajuns acolo un 

vapor, din întâmplare, căci calea era greu 

navigabilă, și pe el era și un episcop. Văzând 

semne că insula ar fi locuită, în ciuda indicațiilor 

hărților geografice că ar fi pustie, au coborât toți 

de pe vapor și i-au găsit acolo pe cei trei bătrâni. 

Episcopul i–a întrebat ce rugăciune știu, și ei i-au 

răspuns: Știm o rugăciune simplă, compusă de 

noi, fiindcă atunci când vaporul nostru a 

naufragiat nu prea eram dintre cei cu educație 

religiosă. Cei trei i-au descoperit textul rugăciunii. 

Episcopul le-a spus că nu e de ajuns și că sunt în 

primejdie să-și piardă mântuirea. 

I-a povățuit să învețe măcar rugăciunea 

domnească, Tatăl Nostru . I-a  învățat rugăciunea 

Tatăl Nostru, iar conducătorul vaporului i–a 

învitat să se întoarcă înapoi în țările lor. Erau prea 

bătrâni și se obișnuiseră acolo pe insulă.  

Într–o zi vaporul a plecat. Dar n–a apucat să se 

depărteze mai mult de o zi de mal, că la un 

moment dat cei de pe vapor i–au văzut cu mirare 

pe cei trei bătrâni venind spre vapor și umblând 

pe apă ca pe uscat. Comandantul a oprit vaporul și 

episcopul i–a întrebat: „Ce–i cu voi? V–ați 

răzgândit? Vreți să vă întoarceți în țările 

voastre?” –„Nu”, răspunse unul dintre ei, „dar 

am uitat jumătate din rugăciunea ce ne–ai 

învățat, și ne temem să nu ne pierdem mântuirea, 

așa cum ai spus Prea Sfânția Ta. Până la 

jumătate merge, dar mai încolo nu mai merge”. 

Episcopul și–a dat seama atunci că oamenii  

aceștia nu mai aveau nevoie de nici o altă 
rugăciune, în afară de aceea pe care o știau ei. 

Aceea era rugăciunea în Spirit (Duh) și adevă, 
pentru că era adresată lui Dumnezeu din suflete 

curate , cu toată credința, cu toată forța sufletelor 
lor. Numai așa se putea explica darul cel primit, 

de a merge pe apă ca pe uscat. Și atunci le–a 
spus : „Duceți–vă  înapoi și ziceți–vă mai departe 
rugăciunea voastră , mântuiți–vă în Domnul , și 

rugați–vă și pentru noi”. 
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Icoana: fereastră deschisă spre Dumnezeu şi 
loc de întâlnire 

 
 

Sensul icoanei este acela de a deschide o 
fereastră spre Dumnezeu, şi de a fi un loc de 
întâlnire, s-a evidenţiat în cadrul conferinţei 
desfăşurate pe 19 iunie 2015 la Colegiul Pontifical 
Pio Romeno din Roma, cu tema: „Sensul şi istoria 
icoanei. O artă, o carte, un apel”. La conferinţă şi-
au adus contribuţia diferiţi profesori ai institutelor 
pontificale din Roma, printre care Germano 
Mariani, Roberto Bertachini, Giovanna Muzj, 
psihiatrul Michele Bianchi şi scriitoarea Delfina 
Ducci, moderatoare a întâlnirii. Conferinţa a fost 
de asemenea prilej al unei vizite ghidate a 
iconostasului bisericii Colegiului, care a marcat 
contribuţia artistului rus Grigore Maltzeff. 

Întâlnirea de studiu a fost deschisă de 
episcopul greco-catolic de Oradea, PS Virgil 
Bercea aflat în Cetatea Eternă, căreia i-a a adus 
culoarea icoanelor greco-catolice «de acasă», unde 
spre exemplu, cel mai mare iconostas din 
România se află prezent în Catedrala greco-
catolică „Sf. Treime” din Blaj, datând din anul 
1750: 

• „Sensul profund al icoanei, a spus PS 
Bercea în legătură cu tema întâlnirii, este acela de 
a-l deschide în întregime pe om către Dumnezeu: 
inimă, suflet şi minte, icoana devenind astfel o 
fereastră către absolut”. Invitând publicul italian 
să viziteze „Grădina Maicii Domnului” înflorită 
de frumoasele icoane bizantine, episcopul a 

menţionat contribuţia adusă în ţara noastră de 
diferiţi artişti iconografi catolici, „unii chiar 
inovativi”, a spus el. Printre aceştia, numele 
artistului greco-catolic Octavian Smigelschi, care 
a realizat pictura Catedrala mitropolitană ortodoxă 
din Sibiu, cu mai bine de un secol în urmă. 

Pr. Gabriel Buboi, gazdă a întâlnirii şi 
rector al Colegiului Pio Romeno, a vorbit despre 
importanţa icoanelor şi dimensiunea 
experimentală a acestora: [icoanele sunt] „loc al 
ospitalităţii luminii divine”, „miracole” şi „locuri 
de întâlnire”. Expresia folosită deseori de papa 
Francisc, «locul de întâlnire» este „o scară 
cerească”, spune părintele rector, subliniind că 
lumina, unul dintre elementele esenţiale care 
alcătuiesc icoana, este şi reprezentarea luminii 
dumnezeieşti transpusă pe pământ: 

•„Întreaga icoană este plină lumină, care nu 
face umbre pentru că este lumina lui Dumnezeu 
care se reflectă în icoană”. 

În cadrul aceleiaşi contribuţii, nu a lipsit 
aportul adus de istoricul român al religiilor Mircea 
Eliade pentru care „religia creştină este legată de o 
revelaţie istorică: doar o manifestaţie a lui 
Dumnezeu în timp poate oferi creştinului 
validitatea imaginilor şi a simbolurilor” (Cfr. M. 
Eliade, Imagini şi simboluri, Humanitas). 

S-a făcut referinţă şi la cardinalul Tomáš 
Špidlík, care mărturisea experienţa filosofului rus 
Ivan Kireyevsky asupra esenţei icoanei şi felul în 
care acesta a înţeles întâlnirea dintre Dumnezeu şi 
om, pe «bucata de lemn sărutat cu devoţiune»: 

• „Mă aflam într-o zi la Sanctuar(…) unde 
multe femei şi la pacienţi în vârstă cădeau în 
genunchi, făceau semnul Crucii şi se închinau. M-
am uitat cu încredere la sfinţi şi la Maica lui 
Dumnezeu şi încetul cu încetul, mi s-a dezvăluit 
misterul puterii sale miraculoase. Acolo nu era de 
fapt doar bucata de lemn – scria filosoful rus. De-a 
lungul secolelor icoana absorbea spiritul revărsat 
din inimile rănite şi rugăciunile oamenilor trişti şi 
nefericiţi. S-a îmbibat cu o putere care acum iese 
din ea. A devenit un organ viu, o întâlnire între 
Creator şi oameni(...) Am căzut în genunchi şi m-
am rugat cu evlavie”. 

Aşadar, a concluzionat părintele Buboi, 
icoana este un loc de întâlnire tocmai pentru că pe 
icoană se împletesc două dimensiuni: „impulsul 
omului faţă de Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, 
coborârea Sa către noi. Potrivit aceluiaşi Tomáš 
Špidlík, icoana este una din formele de întâlnire 
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dintre Dumnezeu şi om, a harului cu 
natura, a eternităţii cu timpul”. 
Printre celelalte intervenţii o contribuţie specială 

pentru Colegiul Pio Romeno a avut-o profesorul 

Germano Marani, profesor al multor seminarişti 

români la Institutul Pontifical Oriental şi la 

Universitatea Pontificală Gregoriană. Un maestru 

în istoria artei ruse, prof. Marani a ilustrat relaţiile 

strânse dintre Italia şi Rusia pe parcursul 

secolelor, unde un loc central a fost şi este Roma, 

descrisă ca „expresie a lumii creştine” şi „motiv 

de inspiraţie pentru foarte mulţi artişti ruşi”: 

Gogol, Brjullov, Ivanov şi Leonid Rimma 

Brajlovskie, Gongarova, Gorki, Pasternak. Printre 

aceştia se numără şi artistul Grigorie Maltzeff, 

care a pictat iconostasul bisericii Colegiului Pio 

Romeno precum şi biserica bizantină a Sfântului 

Antonie all’Esquilino a Colegiului Russicum din 

Roma. 

• „Creaţia sa – spune prof. Marani – 
explodează într-o manifestare iconografică de 
mare preţ şi impact vizual: iconostas, icoane, 
tapiserii (…) pictorul rus, forţat să emigreze, a 
lăsat un spirit artistic care ajută şi astăzi poporul 
lui Dumnezeu să-L slăvească pe Cristos 
Mântuitorul”. 

Grigorie Maltzeff a lăsat «ferestre către 
Dumnezeu» în Colegiul Pontifical Pio romeno, 
prin două opere dedicate Bunei Vestire, hram al 
bisericii, care au fost analizate la finalul 
experienţei de studiu artistic şi spiritual. 

Printre concluziile îndestulatei conferinţei, 
redăm fragmente: 

• „Nu este uşor de înţeles imaginea celui 
care nu este vizibil, deoarece conţine multe 
contradicţii” (preotul Marani), însă este „o 
contradicţie depăşită de intenţionalitatea omului, 
creat ca imagine a lui Dumnezeu, de a tinde către 
cel pe care îl vede numai cu sufletul, în plinătatea 
spiritului, prin intermediul rugăciunii” (profesorul 
Bertacchini). 

 Sursa: ro.radiovaticana.va 

 

Papa Francisc a primit vizita preşedintelui 
României, Klaus Iohannis 

Moment de importanţă istorică, vineri, 15 
mai 2015, în Vatican, pentru relaţiile dintre 
România şi Sfântul Scaun. În ziua în care se 

împlinesc 25 de ani de la restabilirea relaţiilor 
diplomatice dintre cele două state, papa Francisc a 
primit vizita oficială a preşedintelui Klaus 
Iohannis. 

Întâlnirea dintre Suveranul Pontif şi 
preşedintele României a început în jurul orei 
10.30. Papa a adresat colocvial lui Klaus Iohannis 
un scurt salut în limba germană, după care s-a 
folosit de italiană. La rândul său, preşedintele 
României a răspuns cu amabilitate în limba 
germană, iar succesiv s-a exprimat în limba 
română. Colocviile la cel mai înalt nivel au durat 
aproximativ 35 de minute. A urmat prezentarea 
delegaţiei oficiale a României. 

La tradiţionalul schimb de daruri, 
preşedintele Iohannis, alături de soţia sa Carmen, i
-a dăruit Papei o medalie comemorativă privind 
originea creştinismului în România şi o litografie 
cu oraşul Sibiu în care se profilează bisericile 
diferitelor confesiuni şi minorităţi lingvistice. 
Sfântul Părinte i-a oferit preşedintelui o medalie 
reprezentând ”Îngerul păcii”, care îmbrăţişează în 
mod ideal pământul şi striveşte şarpele, simbol al 
dezbinării şi războiului, alături de exhortaţia sa 
apostolică ”Evangelii gaudium”. Este prima vizită 
oficială a preşedintelui României Klaus Iohannis 
la Vatican. 

Redăm mai jos comunicatul Sălii de 
Presă a Sfântului Scaun: 

Suveranul Pontif a primit vineri, 15 mai, 
vizita oficială a preşedintelui României, Klaus 
Werner Iohannis, împreună cu suita. După 
întrevederea cu papa Francisc – se precizează într-
un comunicat al Sălii de presă a Sfântului Scaun – 
Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu cardinalul 
secretar de Stat, Pietro Parolin, însoţit de 
secretarul pentru Raporturile cu Statele, 
arhiepiscopul Paul Richard Gallagher. 

În cadrul colocviilor cordiale, prilejuite de 
cea de a XXV-a aniversare de la restabilirea 
relaţiilor diplomatice între Sfântul Scaun şi 
România, care s-au reluat pe 15 mai 1990, s-a 
vorbit despre raporturile bilaterale, caracterizate 
de o colaborare rodnică, precum şi de relaţiile 
dintre autorităţile statale şi comunităţile catolice 
locale, şi de buna convieţuire dintre minorităţi. 

 

 Sursa: ro.radiovaticana.va 

http://ro.radiovaticana.va/
http://ro.radiovaticana.va/
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Papa: astăzi, problemele se depăşesc 
prin solidaritate 

 
În faţa acestui scenariu preocupant, este 

necesară o mobilizare, care să unească eforturile 
populaţiei, ale instituţiilor private şi civile. Nu se 
pot amâna paşi concreţi care să favorizeze 
deschiderea a noi locuri de muncă, mai ales pentru 
tineri, dându-le posibilitatea de a se realiza prin 
intermediul unei munci oneste– a spus Papa celor 
7000 de pelerini din regiunea Molise, pe care i-a 
primit sâmbătă, 2 mai 2015, în Aula Paula al VI-
lea din Vatican. 

Amintindu-şi de vizita pastorală de pe 5 
iulie 2014, la Molise şi Campobasso-Boiano, când 
a proclamat în Dieceza de Isernia Anului Jubiliar 
în cinstea Sfântului Celestin al V-lea, Pontiful a 
reiterat problemele grave care afectează încă 
această regiune: lipsa locurilor de muncă pentru 
tineri– care îi determină să se îndrepte spre alte 
ţări– şi lipsa serviciilor pentru persoanele în 
vârstă, bolnave, cu dizabilităţi, şi ale familiilor. 

Pontiful a subliniat credincioşilor molizi 
nevoia unui „elan misionar, care poate să meargă 
dincolo de o realitate misionară statică”, pentru 
care anul jubiliar celestinian să fie „oportunitate 
de întoarcere la Cristos şi la Evanghelie, de 
împăcare cu Dumnezeu şi aproapele”. 

În acest mod renaşte dorinţa de a duce 
iubirea tuturor, a continuat el, mai ales 
„persoanelor singure, marginalizate, umilite de 
suferinţă şi injustiţie socială (…) celor care, 
obosiţi de cuvinte omeneşti, simt o nostalgie 
profundă de Dumnezeu”. 

Papa Francisc a sublinit importanţa Anului 
Jubiliar dedicat Sfântului Celestin al V-lea şi ca 
pregătire pentru Jubileul Extraordinar al 
Milostivirii numit de el, în care „fiecare 
comunitate parohială este chemată să fie loc 
privilegiat de ascultare şi anunţare a Evangheliei, 
casă de rugăciune în jurul Euharistiei, adevărată 
şcoală de comuniune, unde ardoarea carităţii să 
predomine tentaţia unei religiozităţi superficiale şi 
aride”. 

«Drumul diecezan orientat către caritate» 
este propunerea Papei ca soluţie pentru problema 
lipsei locurilor de muncă, deoarece numai în acest 
mod pot fi implicate mai multe persoane, mai 
multe realităţi sociale şi instituţionale, pentru a-i 
acosta pe cei care suferă sau se află în dificultate. 

„Cât e de frumos să înfruntăm problemele 
vieţii alături de Isus, având cu noi Persoana şi 
mesajul său” – spunea papa Francisc anul trecut 
tinerilor din regiunile Abruzzo şi Molise, 
invitându-i să meargă mai departe cu încredere, să 
învingă provocările momentului prezent, 
susţinându-se şi ajutându-se reciproc. 

„tinerilor şi tuturor, vă repet astăzi: 
problemele se depăşesc prin solidaritate. Vă 
încurajez aşadar să fiţi mărturisitori ai solidarităţii 
în oraşele şi regiunile voastre, la locul de muncă, 
la şcoală, în familiei şi societate”. 

La final, rugându-se ca Sfânta Fecioară să 
facă din aceştia instrumente docile cuvântului 
Domnului şi să îi transforme în apostoli umili, 
credibili şi eficienţi ai Evangheliei, prin 
intermediul Sfântului Celestin, papa Francisc i-a 
îndemnat pe credincioşii Diecezei de Isenia să 
«privească fără grijă şi cu speranţă viitorul lor şi al 
regiunii Molise». 

Sursa: ro.radiovaticana.va 

 
Vizita Preşedintelui României Klaus Iohannis 

la Colegiul Pontifical Pio Romeno 
 

După întâlnirea de la Vatican cu Papa 
Francisc, preşedintele României, Domnul Klaus 
Iohannis, a vizitat în seara zilei de 15 mai 2015 
Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma. 

La sosire, a fost întâmpinat de către 
Preasfinţia Sa Claudiu Pop, Episcopul Curiei 
Arhiepiscopale Majore şi de către Pr. Dr. Gabriel 
Buboi, rectorul Colegiului, după care în Biserică a 
urmat oficiul Acatistului Maicii Domnului. 

În cuvântul de Bun Venit Părintele Rector a 
salutat pe distinşii oaspeţi arătând importanţa 
Instituţiei şi rolul deosebit al studenţilor teologi 
români în contextul relaţiilor dintre Biserica Greco
-Catolică, România, şi Sfântul Scaun. 

Preasfinţia Sa Claudiu Pop, delegatul 
Preafericitului Părinte Arhiepiscop Major Lucian 
Cardinal Mureşan, prin discursul Preafericirii Sale 
i-a urat bun venit Domnului Preşedinte al 
României în casa Colegiului Pio Romeno, fondată 
de către Papa Pius al XI-lea în anul 1937, în care s
-au pregătit sub egida Romei mai multe generaţii 
de oameni de caracter. Oameni care, punându-se 
în slujba lui Dumnezeu, au sprijinit acele valori 
care nu apun din conştiinţele oamenilor oricât ar fi 
viaţa de grea. De asemenea, a subliniat şi rolul pe 
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 care îl are Biserica Greco-Catolică din România, 
prin harul lui Dumnezeu şi ocrotirea Maicii Sfinte, 
în calea pe 
care România 
se află astăzi, 
o cale de 
vindecare 
după perioada 
persecuţiei 
comuniste şi 
de revenire la 
normalitate. 
La final, în 
numele 
întregii 
Biserici 
Greco-
Catolice din 
România, 

Preafericitului Părinte Arhiepiscop Major Lucian 
Cardinal Mureşan i-a trasmis Preşedintelui 
României, susţinere, înaltă preţuire şi stimă. 

Preşedintele Klaus Iohannis a adresat un 
mesaj prin care şi-a manifestat bucuria de a fi 
prezent la Colegiul Pontifical Pio Romeno, la 25 
de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice 
dintre România şi Sfântul Scaun. A definit 
Colegiul Pio Romeno ca şi loc de iradiere al 
spiritualităţii şi al culturii, o instituţie care 
reprezintă inima românească din centrul Romei 
dedicată formării preoţilor din Biserica Română 
Unită, Greco-Catolică, care urmează modelul 
Ierarhilor martiri ai acestei Biserici: Valeriu 
Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan 
Bălan, Vasile Aftenie, Ioan Suciu şi Liviu 
Chinezu. De asemenea, a subliniat şi momentele 
importante din viaţa Bisericii Greco-Catolice: 
crearea Cardinalului Alexandru Todea în 1991, 
vizita Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea în 
România în 1999, ridicarea Bisericii Române 
Unite la demnitatea de Biserică Arhiepiscopală 
Majoră în anul 2005 şi crearea Episcopiei de 
Bucureşti în anul 2014, momente care reprezintă 
un parcurs cu reparaţie istorică posterior regimului 
comunist. 

La frumosul eveniment au mai participat 
Excelenţa Sa Domnul Bogdan Tătaru Cazaban, 
ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, 
Excelenţa Sa Doamna Dana Constantinescu, 
ambasadorul României în Italia, delegaţia 
prezidenţială, studenţi români de la Universităţile 
Pontificale, profesori ai acestor Universităţi, 

invitaţi şi prieteni ai Colegiului. 

Un moment de salut 
şi de convivialitate a 
încheiat vizita şefului 
statului român şi a 
delegaţiei sale în 
singura Instituţie 
românească de pe 
teritoriul 
Vaticanului. 

Sursa: 
pioromeno.com 

 

Papa a reafirmat disponibilitatea stabilirii unei 
date comune pentru Paşti 

 
În cadrul celei de-a treia Reculegeri 

Mondiale a Preoţilor, promovate de Reînnoirea 
Carismatică Catolică Internaţională şi de 
Fraternitatea Catolică, Papa Francisc, într-o 
sesiune de întrebări şi răspunsuri cu preoţii, a 
confirmat bunele raporturi cu ortodocşii, 
reafirmând disponibilitatea, exprimată deja de 
Papa Paul al VI-lea, de a fixa o dată comună 
pentru a sărbători Paştele. Pontiful a petrecut după
-amiaza zilei de joi, 11 iunie 2015, în Bazilica San 
Giovanni in Laterano, cu peste 1000 de preoţi 
provenind din 90 de ţări diferite din cele cinci 
continente. 

Papa Francisc a amintit că „marile capitale 
ale Europei, într-un anumit moment al istoriei, 
erau Roma, Constantinopol şi Moscova” şi „am 
ajuns să ne certăm între noi” atunci când, de 
exemplu, „nu luteranii au asediat 
Constantinopolul, am fost noi: am avut cu 
adevărat conflicte dure, catolicii au fost cei care au 
invadat Rusia de două ori şi ruşii au fost foarte 
deştepţi, i-au făcut să intre şi iarna s-a ocupat de 
restul… Există o tensiune culturală, care astăzi s-a 
aprins din nou „, în Ucraina. Această tensiune 
geopolitică poate fi rezolvată doar prin dialog 
politic, a subliniat Papa, criticând faptul că, în 
politică, „se fac declaraţii, se semnează tratate care 
apoi nu sunt aplicate!” 

Pontiful a revenit la afirmaţia lui legată de 
Roma, Constantinopol şi Moscova, subliniind că 
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cu Patriarhul ecumenic Bartolomeu I „ne-am 
întâlnit de mai multe ori, am vorbit despre aceeaşi 
credinţă, ne-am tratat ca fraţi, mai mult: l-am 
invitat în 18 iunie la prezentarea Enciclicei despre 
mediu; nu poate veni, dar îşi va trimite cel mai 
bun teolog, Arhiepiscopul de Pergamo, Ioannis 
Zizioulas”. În Enciclică sunt două paragrafe cu 
referinţă la Patriarhul Bartolomeu ca un „mare 
apărător al creaţiei”, a spus Papa Bergoglio. 

În ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă Rusă, 
„în diferite ocazii am comunicat cu Patriarhul 
Kiril prin Episcopul său însărcinat cu relaţiile cu 
ceilalţi creştini”. Pontiful a amintit bunele 
raporturi pe care le avea la Buenos Aires cu 
comunitatea ortodoxă rusă argentiniană. „Îmi pun 
multă speranţă în Consiliul pan-ortodox”, prevăzut 
pentru 2016, „despre care toţi spun că nu vor reuşi 
să îl facă deoarece Moscova şi Constantinopolul 
nu se pun de acord”, dar pentru Arhiepiscopul de 
Pergamo, referent al organizării, Sinodul ar putea 
fi un „pas foarte mare pentru ortodoxie”. 

Papa a amintit şi relaţiile bune cu Patriarhii 
catolici răsăriteni şi cu Papa Tawadros al II-lea de 
Alexandria, cu care „există o mare prietenie şi în 
ultima vreme am vorbit la telefon, mai ales atunci 
când au fost martirizaţi acei egipteni pe coasta 
Libiei”. „M-am bucurat mult să văd că cu 
ortodocşii avem în comun apărarea valorilor 
creştine fundamentale” şi că „Biserica Ortodoxă 
nu se lasă colonizată ideologic de noile teorii care 
vin din sistemul socio-economic ce pune banii în 
centru”. 

Pontiful a menţionat efortul Patriarhului 
Bartolomeu pentru un Paşte comun în sânul 
ortodoxiei, amintind cazul comunităţii ortodoxe 
finlandeze care poate celebra în aceeaşi zi cu 
luteranii „pentru a nu oferi scandalul diviziunii: 
‘Când învie Cristosul tău? Al meu săptămâna 
viitoare': este un scandal”. Cred, a spus încă o dată 
Papa, „că se lucrează mult pe această problemă, 
lucrul definitiv ar trebui să fie o dată fixă, să 
spunem a doua duminică din aprilie”, „trebuie să 
ne punem de acord” şi Biserica Catolică, a 
concluzionat Sfântul Părinte, „este dispusă încă 
din vremea Papei Paul al VI-lea să fixeze o dată şi 
să renunţe la prima duminică după prima lună 
plină care cade după echinocţiul de primăvară”. 

Sursa: catholica.ro 

 

 

Oficiali ai Sfântului Scaun, decoraţi de 
preşedintele Klaus Iohannis 

 

Cardinalul secretar de Stat Pietro Parolin şi 
alţi oficiali ai Sfântului Scaun au fost decoraţi, joi, 
30 aprilie 2015, de preşedintele Klaus Iohannis cu 
cele mai înalte distincţii ale României pentru 
susţinerea păcii, dialogului interconfesional şi 
pentru sprijinul acordat comunităţilor româneşti 
din afara graniţelor: informează Agerpres. 
Preşedintele României a efectuat o vizită oficială 
la Roma pe 27 şi 28 aprilie a.c.la invitaţia 
omologului său italian, Sergio Mattarella, şi s-a 
întâlnit, printre alţii, cu reprezentanţii comunităţii 
româneşti din Italia. 

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale cu 
prilejul aniversării a 25 de ani de la restabilirea 
relaţiilor diplomatice dintre România şi Sfântul 
Scaun, "în semn de înaltă apreciere pentru 
contribuţia deosebită avută la dezvoltarea relaţiilor 
dintre cele două state, pentru promovarea 
constantă a păcii, umanismului, toleranţei şi 
dialogului interconfesional", şeful statului a 
conferit Ordinul Naţional "Steaua României" în 
grad de Colan cardinalului secretar de Stat Pietro 
Parolin. 

De asemenea, preşedintele Iohannis a 
semnat decretul de decorare a mai multor oficiali 
ai Sfântului Scaun. Astfel, în semn de înaltă 
apreciere pentru contribuţia deosebită avută la 
dezvoltarea relaţiilor dintre cele două state, pentru 
promovarea constantă a dialogului 
interconfesional, precum şi pentru sprijinul 
acordat comunităţilor româneşti din afara 
graniţelor ţării, şeful statului român i-a conferit 
Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de 
Mare Ofiţer monseniorului Giovanni Angelo 
Becciu, arhiepiscop, substitut pentru Afaceri 
Generale, Secretariatul de Stat, şi monseniorului 
Paul Richard Gallagher, arhiepiscop, secretar 
pentru raporturile cu statele, Secretariatul de Stat. 

Prin acelaşi decret, preşedintele Iohannis a 
conferit Ordinul Naţional "Steaua României" în 
grad de Comandor monseniorului Georg 
Gänswein, arhiepiscop, prefect al Casei 
Pontificale; Ordinul Naţional "Steaua României" 
în grad de Ofiţer monseniorului Peter Bryan 
Wells, asesor pentru Afaceri Generale, 
Secretariatul de Stat; monseniorului Antoine 
Camilleri, subsecretar pentru raporturile cu statele, 
Secretariatul de Stat; monseniorului José Avelino 
Bettencourt, şef al Protocolului, Secretariatul de 
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Stat; Ordinul Naţional "Steaua României" în grad 
de Cavaler monseniorului Marcel Smejkal, 
consilier de Nunţiatură, Secretariatul de Stat, şi 
monseniorului Guillermo Javier Kärcher, 
ceremonier pontifical, Secretariatul de Stat. 

Şeful statului a acordat, totodată, Ordinul 
Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Mare 
Cruce cardinalului Gualtiero Bassetti, arhiepiscop 
de Perugia — Città della Pieve (Italia); Ordinul 
Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Mare 
Ofiţer monseniorului Maurizio Malvestiti, episcop 
de Lodi (Italia); Ordinul Naţional "Serviciul 
Credincios" în grad de Comandor monseniorului 
Marcello Semeraro, episcop de Albano (Italia) şi 
monseniorului Leonardo Sapienza, R.C.I., regent 
al Casei Pontificale. 

De asemenea, a fost acordat Ordinul 
Naţional "Pentru Merit" în grad de Mare Ofiţer 
principelui Mariano Hugo de Windisch-Graetz, 
gentilom al Sanctităţii Sale, şi Ordinul Naţional 
"Pentru Merit" în grad de Comandor fratelui Dr. 
René Stockman, superiorul general al 
Congregaţiei "Fraţii Carităţii", şi profesorului 
Giuseppe Tedeschi, ataşat cu Anticamera 
Sanctităţii Sale. 

Decorarea – se mai citeşte în decretul 
prezidenţial citat de Agerpres - a fost făcută la 
propunerea ministrului Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu. 

Sursa: ro.radiovaticana.va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSS Alexandru Mesian, hirotonit pe 
ascuns, acum 50 de ani, felicitat public 

pentru… „realizări socialiste” 

 

Episcopul greco-catolic de Lugoj, Prea 
Sfinţia Sa Alexandru Mesian, va sărbători, în 8 
mai, 50 de ani de la hirotonirea sa întru preot. O 
activitate lungă şi aparte, pentru un preot, ce, 
pentru cea mai mare parte a ei ar putea primi, într-
o carte de muncă mai dreaptă decât cele pe care le 
ţinem noi între noi, aici, jos, un spor de dificultate: 
24 de ani şi jumătate de preoţie în clandestinitate 
şi aproape 21 de ani ca episcop. Ani grei, unde nu 
poţi sări trepte, arde etape, lua scurtături. Un 
adevărat jubileu, în accepţia sa de bază: 50 de ani, 
ca la vechii evrei. Nu ”cincinalul în patru ani 
jumate”, nu alte cifre rotunde, prezentate ca 
jubileu. 50. Jumătate de secol. 

L-am invitat pe Prea Sfinţitul Mesian, puţin 
înainte de această aniversare importantă din viaţa 
sa, să vorbim despre lucruri şi oameni trecuţi, 
despre ”cum e acum”, despre ce şi-ar dori să fie în 
viitor. Întâlnirea a avut loc în Palatul Episcopal 
din Lugoj, un loc al armoniei şi înţelegerii între 
cultele din Banat dar şi un spaţiu constant cu sine 
însuşi, de unde greco-catolicii cu busola oarecum 
năucită de vremuri au putut primi mereu povaţă că 
soarele încă răsare la Roma. 

Prea Sfinţite părinte, 50 de ani de preoţie. E 
ca un aisberg cu simetrie ciudată – cam 25 – 25, 
jumătate de preoţie în catacombe, jumătate la 
lumină. Sau ce ne place să numim, în zilele bune, 
lumină. În 8 mai 1965, episcopul Ioan Dragomir v
-a oferit darul preoţiei. Cum a fost acea primă zi? 

A sosit momentul hirotonirii, sâmbătă 8 
mai 1965. Pe la ora 1800 a sosit P.S. Ep. Ioan 
Dragomir, însoţit de Pr. Silviu Augustin Prunduş 
OSBM. Pr. Lucian Mureşan ştia că evenimentul 
va avea loc duminică 9 mai, de aceea nu a fost 
prezent chiar de la începutul ceremoniei, a venit 
mai târziu. 
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Pentru ceremonia hirotonirii erau pregătite 
(într-o cameră) toate cele necesare: masa altarului 
frumos împodobită, odăjdii pentru episcop, odăjdii 
pentru preoţi, potir, patenă, cărţile liturgice, 
Arhieraticonul, cartea episcopală pentru 
hirotonire, etc. 

Programul liturgic a fost pregătit de Pr. 
Silviu Augustin Prunduş, doctor în Liturgică, şi a 
constat în celebrarea a două Liturghii. La prima 
Sfântă Liturghie mi s-au acordat Treptele Minore 
şi Diaconatul. În cadrul celei de a doua Sfinte 
Liturghii mi-a fost conferit Sacramentul Sfintei 
Preoţii. S-a ajuns la această variantă întrucât ne 
aflam în condiţii speciale, de prigoană a Bisericii. 
Pentru a nu fi prea multe întâlniri cu episcopul, 
care era foarte urmărit, s-au celebrat cele două 
Sfinte Liturghii în aceeaşi zi. Cuvântarea la acest 
eveniment a avut loc în timpul mesei festive, tot 
din motive de prudenţă. 

Pr. Lucian, aşa cum s-a văzut, ştia că 
evenimentul va avea loc duminică 9 mai, de aceea 
nu a fost prezent chiar de la începutul 
evenimentului. Schimbarea programului a fost, la 
fel ca altele, o tactică strategică de a induce în 
eroare pe cei care eventual ar fi aflat de programul 
de hirotonire de duminică, 9 mai. Pr. Lucian a 
sosit totuşi la Cluj în ziua de sâmbătă, 8 mai. Pe 
când toţi (cei cinci) eram la masă, după ce 
hirotonirea era terminată, Deo gratias, cineva bate 
la fereastră insistent. În sufletele celor din casă se 
creează emoţii, dar fără nicio frică, căci candidatul 
– laicul – fusese deja hirotonit preot! Era această 
bucurie pentru toţi căci Dumnezeu ne dăruise un 
preot gata de a da mărturie de credinţă, de a-L 
mărturisi pe Cristos şi Biserica Sa. 

După multe insistenţe şi bătăi în geam, Sr. 
Aurelia, sora Pr. Pintea, desface perdeaua 
geamului de la bucătărie şi constată că nu este 
securitatea ci Pr. Lucian, care sosise de la Baia-
Mare pentru evenimentul programat pentru 9 mai. 
Bucuria era imensă pentru toţi cei 6 prezenţi. Pr. 
Lucian a asistat la cuvântarea P.S. Ioan Dragomir, 
care a spus printre altele: „Părinte Alexandru, aţi 
venit în această casă ca un om oarecare, un laic, şi, 
prin acordarea Tainei Sfintei Preoţii, veţi merge 
acasă îmbrăcat în harul Sfintei Preoţii, ca preot”. 

După ce P.S. Ioan Dragomir şi-a terminat 
cuvântarea, îndată după ce ne-am aşezat la masă, 
fericiţi că toate s-au săvârşit cu bine, Pr. Lucian, 
care fusese hirotonit preot tot în secret în 
decembrie 1964, scoate din buzunar un ziar şi se 
adresează P.S. Ep. Ioan Dragomir, zâmbind: 

„Cum de l-aţi hirotonit pe Alexandru de preot, de 
vreme ce are piedici? Priviţi în acest ziar, pe care-l 
aduc de la Baia-Mare, ziarul Pentru socialism în 
care scrie despre tovarăşul tehnician principal 
Alexandru Mesaroş (Mesian) care verifică 
calitatea rezistenţei metalelor într-un laborator de 
încercări mecanice şi de metalografie de la Uzina 
Mecanică şi Utilaj Minier din Baia-Mare 
(UMMUM)?” Într-adevăr, acel articol era laudativ 
şi era însoţit şi de o fotografie. Evident, bucuria a 
fost şi mai mare, era un compliment la adresa mea, 
din câmpul muncii, publicat în ziar. 

Am putea să numim o coincidenţă faptul 
că, în zilele în care „regimul” mă lăuda, eu am 
devenit preot greco-catolic în clandestinitate, în 
secret. Acest lucru l-am aflat în seara zilei 
hirotonirii mele, la masa festivă. Acesta a fost un 
prim şoc de bucurie, un semn al Providenţei. 

După ce ne-am ridicat de la masă, Ep. Ioan 
Dragomir, însoţit de Pr. Silviu Augustin Prunduş, 
s-a retras (era deja noapte), iar noi ceilalţi ne-am 
cazat în spaţiile amenajate la casa Pr. Pintea. 

În ziua următoare, duminică 9 mai 1965, a 
avut loc prima Sfântă Liturghie (primiţia), în 
aceeaşi casă în care avusese loc hirotonirea cu o zi 
înainte, avându-i concelebranţi pe Pr. Lucian şi pe 
Pr. Pintea, iar în asistenţă pe Soara Aurelia (tanti 
Aurelia). 

Întrucât acele zile au fost foarte încărcate 
cu emoţii şi evenimente, după 5 zile de izolare, dar 
cu mare bucurie sufletească, s-a convenit că în 
acea duminică după-masă să mergem să vizionăm 
un film oarecare, care rula atunci la Cluj. Am 
nimerit la un film muzical foarte frumos, intitulat 
Veselie la Acapulco cu Elvis Presley. 

Cred că luni sau marţi (10-11 mai) ne-am 
întors la Baia-Mare, împreună cu Pr. Lucian aşa 
cum a spus episcopul Dragomir: „am sosit la Cluj 
ca laic şi m-am întors la Baia Mare ca preot”, fiind 
foarte fericit. 

Un alt eveniment foarte important, un alt şoc a 

avut loc în duminica următoare, 16 mai 1965. 

Chiar dacă eram preot greco-catolic în secret, 

trebuia să mă comport în faţa lumii ca şi când nu s

-ar fi întâmplat nimic. Îmi făceam  trebuia să mă 

comport în faţa lumii ca şi când nu s-ar fi 

întâmplat nimic. Îmi făceam programul spiritual, 

Sfânta Liturghie, în casă, cu geamurile camuflate, 

 



 

 

         19 Cruce și Înviere  mai—iunie  2015 

biserica romano-catolică, unde trebuia să fiu văzut 
de toată lumea, ca şi cum nu s-ar fi întâplat nimic. 

Ca episcop, aţi umblat mult, aţi vizitat 
multe ţări, aţi cunoscut oameni de pe toate 
continentele, oameni simpli, preşedinţi, papi. 
Înaintea Papei Francisc, ce-şi purta singur 
servieta în Roma, mergeaţi cu metroul, cu 
însemnele de episcop pe dumneavoastră… 

Da, când mergeam la Congresul Euharistic 
din anul 2000. Mergeam din Vatican până la 
bazilica San Giovanni în Lateran şi de multe ori 
am auzit pe cei din jur spunând că pentru prima 
dată văd un episcop în metrou. 

…la San Egidio, alături de alţi colegi, i-
aţi servit pe cei săraci. În Joia Mare, conform 
ritualului, spălaţi şi sărutaţi picioarele 
enoriaşilor. O multitudine de fapte, de gesturi, 
de trăiri. Care e locul cel mai drag, din lumea 
mare, pentru dumneavoastră, care e cel din 
România şi care sunt amintirile cele mai 
frumoase din munca de episcop? 

Locul cel mai drag pentru mine este sfânta 
biserică. Cel mai frumos loc pentru mine e acolo 
unde mă întâlnesc cu Isus Cristos, la Sfânta 
Liturghie. Din alt punct de vedere, ca de obicei, e 
locul unde m-am născut, în Baia Mare, Ferneziu. 
Iar din lume, la Roma mă simt bine – mai ales la 
celebrările acestea solemne din Vatican, cu 
Sfântul Părinte, fie la Roma, Bulgaria, Viena, 
Lourdes, Ucraina, unde l-am însoţit. Deviza mea 
ca episcop şi totodată pentru toată viaţa este: ”Iată 
Dumnezeule vin să fac voia ta” (Evrei 10.9) Ca şi 
episcop eu sunt la datorie, eu răspund ”prezent” 
peste tot unde e nevoie. 

Într-un alt 8 mai vă sărbătoreaţi anii de 
la hirotonire la Bucureşti, la masă cu Papa Ioan 
Paul al II-lea, sfântul inimilor noastre. Anul 
acesta, de 8 mai, veţi ”împărţi” liturghia cu 
colegii ierarhi catolici, de ambele rituri, din 
România, în cadrul Conferinţei Episcopilor 
Catoolici, la Satu Mare. Vă consideraţi un 
răsfăţat al coincidenţelor? 

Nu al coincidenţelor, ci al harurilor divine. 

De multe ori… În 8 mai 2000, am 
concelebrat cu Sf Papă Ioan Paul al II-lea în cadrul 
Sfintei Liturghii Jubiliare în limba română oficiată 
în Bazilica „Sfântul Petru” din Roma şi au 
participat şi în jur de 3000 de români iar în 7 mai a 
avut loc comemorarea Martirilor Secolului XX, la 
Colosseum. 

 

Prea Sfinţite Mesian, s-au strâns anii. Cu 
asta vin şi sfaturile oferite celor din jur, 
constatările, diagnosticele. Uitându-vă la 
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-
Catolică, ce vedeţi? Dacă aţi fi întrebat, acum, 
după aceşti 50 de ani de preoţie, ”voi sunteţi 
urmaşii Romei?”, cum aţi justifica răspunsul, 
indiferent care ar fi el? 

Biserica Română Unită cu Roma a devenit 
Arhiepiscopie Majoră. În fruntea ei este Prea 
Fericirea Sa Cardinalul Lucian Mureşan. Biserica 
noastră are propriul Sinod. La Bucureşti avem o 
nouă Eparhie păstorită de P.S. Părinte Episcop 
Mihai Frăţilă. 

Văd o reînviere a Bisericii Române Unite, 
după 40 de ani, cât a stat înmormântată. 

La 8 mai 1965, data la care am fost 
hirotonit preot, B.R.U. era încă scoasă înafara 
legii, priveam cu speranţă la Biserica de mâine. Iar 
azi, după 50 de ani, privind în urmă cu credinţă 
vedem cum Biserica întemeiată de Cristos nu a 
fost zdrobită de puterile infernului. 

Cum sunt dorinţele de azi ale unui episcop 
catolic din România care a fost preot ascuns un 
sfert de veac şi la lumină alt sfert de veac? 

Aş dori ca această Biserică să-şi continue 
drumul început la 1700 în sânul poporului român, 
ca un for de credinţă, cultură şi civilizaţie. 

Acestei Biserici Române Unită cu Roma, 
Greco-Catolică i se atribuie cu adevărat titlul de 
Biserică a martirilor şi mărturisitorilor credinţei. 

„Ce voi răsplăti Domnului 

pentru toate câte mi-a dat mie? 

Paharul mântuirii voi lua 

şi numele Domnului voi chema.” 

Ps 115, 3-4 

Ramona Băluţescu 
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Pelerinajul naţional de la Sighet 
 

Devenit o tradiţie mult iubită şi mult 
respectată, pelerinajul anual de la Sighet a fost şi 
anul acesta un moment de rugăciune comună a 
întregii Biserici şi de amintire a celor care sfinţesc 
Biserica prin sângele lor de martiri. Ziua a început 
cu o procesiune începută la închisoare până la 
cimitirul din afara Sighetului, numit Cimitirul 
Săracilor, unde se odihnesc, pe lângă atâţia 
creştini, intelectuali şi preoţi români, episcopii 
greco – catolici Valeriu Traian Frenţiu, Ioan 
Suciu, Tit Liviu Chinezu. La Sfânta Liturghie, 
oficiată pe locul sfinţit de sângele numeroşilor 
martiri, de către Preasfinţia Sa Vasile, episcopul 
de Maramureş, au participat episcopi membri ai 
Conferinţei Episcopilor Catolici din România, 
alături fiindu-le şi Înalt Preasfinţia Sa Yannis 
Spiteris, Arhiepiscop şi Mitropolit de Korfu 
(Grecia), numeroşi preoţi şi pelerini, veniţi din 
întreaga ţară. 

În cuvântul de învăţătură, PS. Petru 
Gherghel, episcop romano-catolic de Iaşi, sublinia 
importanţa acestui loc sfinţit în viaţa noastră şi în 
viaţa Bisericii. Aceşti martiri sunt o lumină pentru 
noi, spunea PS. Petru, iar pelerinajul în acest loc 
nu trebuie umbrit de tristeţea morţii lor, cât mai 
mult de bucuria jertfei şi a sacrificiului lor pentru 
Hristos, Biserică şi pentru neamul românesc. La 
finalul cuvântului de învăţătură, PS. Petru scoate 
în evidenţă faptul că nu există Înviere fără Vinerea 
Mare, nu există durere fără sentimentul de 
bucurie, sentiment ce apare la sfârşit, pentru a 
încununa efortul şi sacrificiul creat de acea durere. 

La sfârşitul Sfintei Liturghii, PS. Vasile, a 
mulţumit tuturor celor care au ajutat la organizarea 
acestui pelerinaj pentru însemnatul efort depus, 
episcopilor şi preoţilor prezenţi, şi a lansat 
invitaţia pentru anul viitor. A urmat obişnuitul 
moment al agapei, care a înveselit inima 
numeroşilor pelerini prezenţi. 

Dacă Blajul este un punct reper al şcolii şi 
intelectualităţii româneşti, Sighetul, prin sângele 
martirilor, jertfa şi sacrificiul lor, cu siguranţă a 
devenit un punct reper al spiritualităţii şi a 
neamului românesc. 

 Sursa: egco.ro  
 
 
 
 

Sommario 
 
La Fonte della salvezza è la tomba vuota. La 

festa della Risurrezione ci riempe le nostre anime 

di gioia e di luce e ci insegna vivere nelle nostre 

famiglie e comunità ricevendo e offrndo i segni 

del'amore. Questa festa appare nella storia dopo 

una settimana nera, quando si pensava che tutto è 

perso. Però, pure questo periodo ha un evento me-

raviglioso e salvifico, cioè l'Ultima Cena. Dopo la 

Risurrezione, la Santa Madre Chiesa ci mette d'a-

vanti un nuovo periodo liturgico chiamato Penti-

costarion. Il Penticostarion è formato da sette do-

meniche, cominciando con la Domenica di Risur-

rezione, di Tommaso, fino alla Domenica di Pen-

tecoste. 

La festa dei popoli. Domenica, 17 maggio, a 

Roma si è sviluppato, in Basilica san Giovanni in 

Laterano, la festa dei popoli.  Quest'anno il tema 

scelto è stato: ,,Chiesa senza frontiere". La Santa 

Messa è stata celebrata da Sua Eminenza Cardina-

le Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigen-

to. La nostra parrocchia è stata rapresentata da un 

gruppo di fedeli che a cantato il Padre nostro e un 

canzone durante il Saluto di pace. Tra i celebranti 

è stato anche il nostro parrocco, padre Serafino. 

Alla fine della Messa è stata organizzata un'agape 

e poi un spettacolo. 

Prima Communione nella Parrocchia 

Flaminia—Roma Nord. Domenica, 7 giugno, 

nella nostra parrocchia 6 bambini hanno ricevuto 

la Prima Communione solenne. La Celebrazione 

Eucaristica è stata presieduta da Sua Eccelenza 

Guerino Di Tora, vescovo aussiliare di Roma, 

responsabile per il settore Roma Nord. Insieme a 

lui alla celebrazione è stato il monsegnore Pier-

paolo Felicolo, diretore Migrantes Roma, padre 

Serafino e altri sacerdoti venuti specialmente per 

questo evento dalla vita della nostra parrocchia. 

La Divina Liturgia è stata animata dal coro del 

Pontificio Collegio Pio Romeno. Alla fine della 

celebrazione il vescovo ha regalato ai bambini 

delle diplome e altre cose per ricordarsi sempre 

questo momento spciale della loro vita. La festa,  
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però, non si è finita,  perché dopo la celebrazione i 

partecipanti sono ritirati nel teatro della 

parrocchia, dove hanno potuto partecipare a un 

spettacolo e poi hanno pranzato insieme.  

Una storia che mostra la prosternazione nello 

spirito e verità. Tre giovani che hanno 

sopravissuto dopo un naufraggio sono rimasti per 

tutta la vita su una isola. Conoscendo il mistero 

della Santissima Trinità, tutta la vita hanno 

pregato una preghiera trinitaria semplice: ,,Tre 

voi, tre noi, abbiate misericordia di noi". Quando 

erano già anziani una barca sulla quale era anche 

un vescovo si è fermata sull'isola. Incontrandoli il 

vescovo li ha detto che devono imparare il Padre 

nostro. Dopo qualche giorno la barca è partita, 

però, quanda è arrivata nel mezzo del'oceano 

coloro che erano in barca hanno visto venendo 

sul'acqua perché avessero dimenticato la 

preghiera. Vedendoli, il vescovo ha capito che 

sono uomini santi e li ha consigliato di pregare la 

loro preghiera e cosi sarano salvati.  

L'icona. Finestra aperta verso Dio. Il senso 

del'icona è quello di aprire una finestra verso Dio 

e di essere un luogo d'incontro. Queste cose sono 

state evidenziate nella conferenza è stata organiza-

ta del Pontificio Collegio Pio Romeno. Sono stati 

presenti professori degli istituti pontifici di Roma, 

fra quale padre Germano Marani, Roberto Berta-

chini, Maria Giovanna Muzj. La conferenza è stata 

aperta da Sua Eccelenza Virgil Bercea, vescovo 

greco-cattolico romeno di Oradea Mare. Sua Ecce-

lenza ha detto che il senso del'icona è quello di 

aprire completamente l'uomo (cuore, anima e cer-

velo) verso Dio. Padre Gabriel Buboi, rettore del 

collegio, ha parlato del'importanza delle icone 

dicendo che loro sono ,,un luogo della ospitalità 

divina". L'intera icona e luce perche è il Signore 

che si refletta. Un'intervento speciale è stato 

quello del padre professore Marani, che insegna 

tanti alunni del collegio al Pontificio Istituto 

Orientale e alla Gregoriana. Il professore Marani è 

un maestro nella storia del'arte e ha detto che 

atraverso i secoli tra Italia e Russia sono stati 

sempre buoni relazioni dal questo punto di vista. 

Non è semplice, ha detto Marani, di capire 

l'imagine di quello che non è visibile, perché 

contiene tante contradizioni.  

Papa Francesco è stato visitato del Presidente 

romeno, Klaus Iohannis. Momento di grande 

importanza storica. Il presidente romeno Kluas 

Iohannis ha incontrato Papa Francesco in 

Vaticano. La visita ha avuto luogo nel'ocazione 

della celebrazione di 25 anni di relazioni 

diplomatiche tra Romania e Santa Sede. Al 

tradizionale scambio dei donni Klaus Iohannis ha 

offerto al papa una medaglia un albume con la 

città di Sibiu e le sue chiese. Papa ha regalato al 

presidente una medaglia con l'Angelo della pace 

che abraccia la Terra e la sua 

Esortazione ,,Evangelii gaudium". Questa è stata 

la prima visita del presidente al Vaticano.  

50 anni da quando il vescovo Alessandro 

Mesian è stato oridanto sacerdote. 50 anni fa' , 

il 8 maggio, il vescovo Messian veniva ordinato 

come sacerdote. Alla sua ordinazione sono state 

presente solo 5 persone affinché il culto greco-

cattolico e stato vietato del regime comunista. Per 

questo fatto, in quel giorno, verso la sera è venuto 

il vescovo Ioan Dragomir per fare l'ordinazione. 

Con lui è venuto un monaco basiliano, padre 

Augustin Prundus che si è occupato dalla 

celebrazione. Alla celebrazione ha assistito ancora 

un prete e due done fra quale una era laica e una 

sorela. L'omelia fu detta del vescovo Dragomir 

durante la cena perché abbiamo dovuto celebrare 

due, una per ordinarmi diacono e l'altra per 

ordinarmi sacerdote. Durante la cena è venuto 

ancora un sacerdote, padre Lucian Muresan, 

attuale Arcivescovo maggiore e cardinale. Lui 

sappeva che l'ordinazione avra luogo il 9 maggio e 

per questo lui è riuscito essere presente solo 

all'omelia.  

 
 



 

 

22 Cruce și Înviere  mai—iunie  2015 

   Cuprins                                                            Sommario 

Izvorul Tămăduirii .............................................. 2   Il fonte della salvezza ............................... ........... 2 

Sărbătoarea popoarelor ....................................... 6   La festa dei popoli ...................................... ......... 6 

Prima Împărtășanie în Parohia Roma Nord ........ 7   Prima communione .............................................. 7  

Nu uita ................................................................ 7   Non dimenticare ................................ ................... 7 

Cine este Hristos pentru tine? ............................. 8   Chi è Cristo per te? .............................................. 8 

O parabolă despre închinarea în spirit și                   Una parabola che parla dalla prosternazione  

adevăr ................................................................ 9    nello spirito e verita ......................... .................... 9 

Icoana: fereastră deschisă spre Dumnezeu ........ 10  L'icona: finestra aperta verso Dio ....................... 10 

Vizita președintelui României la Papa ............... 11  La visita del presidente romeno al Papa ............ 11 

Problemele se depășesc prin solidaritate ........... 14  I problemi passano atraverso alla solidarietà ..... 14 

Președintele României la Pio Romeno .............. 14  Il presidente romeno in visita al Pio Romeno .... 14 

Papa a reafirmat disponibilitatea  stabilirii                Papa afferma la sua disponibilità per stabilire una  

datei comune a Paștilor...................................... 15   data comune per la Pasqua ................................ . 15 

Oficiali din Vatican decorați de statul român.... 16   Vaticano. Funzionari decorati della Romania .... 16 

Preasfințitul Mesian. 50 de ani de preoție ........ 17   Vescovo Mesian. 50 anni di sacerdozio ............. 17 

Pelerinajul național la Sighet ............................ 20   Il pellegrinaggio a Sighet ................................. .. 20 

Sommario .......................................................... 20   Sommario ........................................... ................ 20 

 Redacția Redazione Redacția Redazione Redacția Redazione 

       Director al revistei și redactor 

  Pr. Serafim Vescan Iulian 

         Fotografii 

     Rocco Mario Polla 

                       Colaboratori 

      Pr. Serafim Vescan Iulian; Maria Pintilie 

  Tehnoredactor 

  Ursuleac Ionuț 

 Contact Contact Contact Contact Contact Contact 

 Preot Serafim Vescan Iulian                               

 Parohie: Chiesa di san Valentino 

 Via Germania, nr. 13; 00196 Roma (RM) 

 Casa Canonică: Via Germania, nr. 13; 00196  

 Roma (RM) 

 Tel: 3245586937    

 E-mail: padreserafino2001@yahoo.it 

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 și Dumnezeiasca Liturghie 
  √   12:00 - 13:00   -   Parastase și alte rugăciuni 
  √   Spovedanii   -  în timpul Utreniei și 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: 
  - Conferințe pe teme de actualitate spre folosul credincioșilor 
  - Cateheză cu tinerii și pregătire pentru Sfânta Împărtășanie solemnă 
  - Cateheză pentru Sacramentul Botezului și a Căsătoriei 
  - Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei 
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