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In hoc signo vinces 
„Tu ești Petru și pe 
această piatră voi 
zidi Biserica Mea și 
porțile iadului nu o 
vor birui. Și îți voi 
da cheile Împărăției 
cerurilor și orice vei 
lega pe pămât va fi 
legat și în ceruri și 
orice vei dezlega pe 
pământ, va fi 
dezlegat și în 
ceruri”. 

 (Mt. 16, 18-19) În acest semn vei învinge 
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Papii de la Roma unesc Occidentul cu 
Orientul 

1. Papa Clement I, Papă al Romei, 
în general este cunoscut cu numele de 
Clement din Roma, sau Clement 
Romanul, a fost unul dintre Părinții 
Apostolici, al patrulea Papă și 
Episcopul Romei, din anul 88 până în 
97. Epistola Papei Clement I către 
Biserica din Corint (1 Clement) 
compusă pentru a reface armonia 
dintre preoți și credincioși, este 
considerată una dintre scrisorile 
creștine vechi existente în afara Noului 
Testament. Această scrisoare este 
manifestul primatului Romei și prima 
afirmare a autorității apostolice a 
Episcopiei Părinților Apostoli. Se 
crede că sfântul Clement l-a cunoscut 
personal pe Sfântul Petru, care l-ar fi 
uns papă, iar unele surse spun că este 
menționat de Sfântul Pavel în 
Scrisoarea către Filipeni (4:3).  Sfântul 
Clement a murit ca martir, fiind legat 
de o ancoră și înecat în Marea Neagră. 
Este sărbătorit la 23 noiembrie 
(conform calendarului latin sau 
romano-catolic)/24nov.(ortodox și 
greco-catolic). 

2. Sfântul Ipolit, Papa al Romei. În 
Proloagele tipărite la Craiova, în data 
de 30 ianuare se amintesc sfinții: sf. 
Mucenic Ipolit - papa Romei și 

împreună cu el Censorin, Sabin și 
Hrisia, fecioară, și-a celorlați douăzeci 
de Mucenici. În același volum pe data 
de 10 august se pomenește sf. 
Mucenic i ( mar t ir i)  Laur enț iu 
Arhidiaconul, Sixt și Ipolit episcopii 
Romei. După martiriul episcopului 
Sixt, Laurențiu promite împăratului să 
aducă bogățiile bisericii, și el aduce 
bolnavi, orfani, săraci. Împăratul s-a 
pornit cu mânie și a poruncit să-l bată 
dacă nu jertfește idolilor și l-au întins 
pe un grătar de fier ars in foc. Aici și a 
dat sufletul. Papa Ipolit a luat trupul și 
l-a îngropat, iar auzind împăratul a 
poruncit să-l bată  cu toiegi de fier, cu 
ghimbi, apoi l-au legat de cai sălbatici 
și fiind așa târât prin oraș Ipolit și a dat 
sufletul lui Dumnezeu. Vestea s-a 
auzit în toată Roma , iar din Roma în 
toate lumea, astfel s-a întărit credința 
în Domnul Isus Hristos. Sfântul Ipolit 
moare în 235. În calendarul romano-
catolic și greco-catolic se sărbătoreste 
la 13 august, iar în calendarul ortodox 
la 10  august. 

3. Sfântul Fabian, Papă al Romei 
(n. ? - d. 250, Roma). A fost Papă al 
Romei în perioada 10 ianuarie 236 - 
20 ianuarie 250, martir și sfânt. Roman 
de origine, a fost un papă important în 
evoluția episcopatului monarhic - sub 
pontificatul său rolul episcopului 



 

 

Romei s-a precizat și a dobândit o 
importanță accentuată. Lui i s-a 
adresat Origene cu o scrisoare pentru a 
apăra adevărul credinței sale. Tot de 
po nt i f ica t u l lu i  se  leagă  ș i 
reorganizarea clerului roman în șapte 
districte ecleziastice, fiecare dintre ele 
conduse de un diacon ajutat de un 
subdiacon și de șase asistenți. Arestat 
din porunca lui Decius, Papa Fabian a 
murit în închisoare ca martir și a fost 
înmormântat în catacomba Sf. Calixt. 
În calendarul romano-catolic se 
sărbătoreste la 20 ianuarie, iar în 
calendarul greco-catolic și ortodox la 5 
august. 

4. Sfântul Silvestru, Papa al Romei 
(314-335). Acest sfânt s-a născut la 
Roma, devine preot, și este primul 
papă într-o Biserică care nu mai este 
amenințată de teribilele persecuții ale 
primelor secole. În anul 313, 
întradevăr împărații Constantin (306-
337) și Liciniu au dat libertate de cult 
creștinilor, astfel papa Silvestru a putut 
sta 20 de ani pe scaunul Sfântului 
Petru (314-335), mărturisind și 
răspândind credința pentru îndreptarea 
ereziilor. Astfel a fost mult iubit de 
toți.  

În cartea Proloagele, tipărită de 
Mitropolia Olteniei, de la Craiova, se 
spune: «pe vremea când împăratul 

Constantin nu se botezase încă, acesta 
înbolnăvindu-se, vracii păgâni l-au 
îndemnat pe împărat să se scalde în 
sânge cald de prunci, ca să scape de 
suferință, dar împăratul nu s-a învoit la 
asemenea ticăloșie. Și, chemând pe 
Sfântul Silvestru, acesta i-a spus: 
„Scăldătoarea de care ai trebuință, 
împărate este cu totul alta. Se cuvine, 
deci, să crezi fără șovăire în Hristos 
Dumnezeu, să postești, apoi să capeți 
milostivirea lui Dumnezeu, lepădându-
te de păcatele ce ai săvârșit. Deci, 
leapădă acum haina împărătească și 
timp de șase zile să postești, după 
aceasta, poruncește să fie eliberați din 
temniță toți creștinii, iar, din avuțiile 
tale, să faci milostenie multă la 
săraci.” Și făcându-se acestea, 
împăratul a primit Sfântul Botez ». În 
Viața sfinților catolici (A. Butler, I 
Santi, Milano 2007, p. 660-664.) se 
spune: tradiția povestește că împăratul 
Constantin s-a îmbolnăvit de o lepră și 
s-a convertit la creștinism și s-a 
vindecat când a primit botezul de la 
papa  Silvestru. Și în semn de mare 
mulțumire, împăratul i-a dat multe 
drepturi papei și succesorilor săi și i-a 
dat Bisericii italiene multe dieceze 
(episcopii). 

La Roma, pe Obeliscul din piața San 
Giovanni Laterano sunt scrise 
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cuvintele: «Împăratul Constantin a 
fost botezat de papa Silvestru». Papa 
Silvestru primește de la împăratul 
Constantin ca și reședință clădirea 
(astăzi este și Scala Santa) care este 
acum  în fața catedralei San Giovanni 
în Lateran, unde în apropiere avea 
reședința și împăratul Constantin.Un 
mozaic din biserica «Santi Quatro 
Coronati a Roma», îl reprezintă 
împăratul Constantin pe jos și conduce 
papa Silvestru pe cal în orașul plin de 
sărbătoare și îi oferă mitra Episcopală 
(tiara). 

În orașul Florența (Firenze) se găsește 
un frumos mozaic din 1337, în 
biserica Sfânta Cruce, în capela 
Sfântul Silvestru. Aici se vede printre 
persoane împăratul Constantin, și un 
a n ima l  ( t au r )  c a r e  v ine  ș i 
îngenunchează în fața papei Silvestru. 
În timpul lor sau construit  bisericile: 
Sfântul Petru în Vatican, Sfânta 
Cruce, Sfântul Pavel și altele. 

În timpul pontificatului său s-a ținut 
Conciliul Ecumenic de la Nicea (325) 
unde s-au aprobat articolele din 
Simbolul de Credință, contra ereziei 
lui Arie, reafirmând divinitatea lui 
Isus Hristos. (Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, născut iar nu 
făcut, cel de o ființă cu Tatăl). 

Imediat după moartea sa, este onorat 
în public cu numele «de Mărturisitor 
al Credinței», titlu atribuit printre 
primele dăți, mai bine zis atribuit din 
secolul IV înainte și fără viață de 
martir, mai mult celor ce și-au trăit 
viață sacrificându-se lui Hristos. 

După un an de la moartea sa, ziua de 
31 decembrie îi este dedicată ca 
sărbătoare. A fost înmormântat în 
cimitirul Sfânta Priscilla, la Roma, pe 
via Salaria (335). În anul 761 –
relicvele (moaștele sale) au fost 
transferate în biserica «San Silvestro 
in Capite», Roma, sub altarul central. 
În sacristie este păstrat într-o raclă 
capul Sfântului, iar în chiostru se 
găsește scaunul său Pontifical de 
piatră.  

Este invocat ca și protectorul zidarilor. 
Este sărbătorit pe 31 decembrie 
(calendarul romano-catolic)/ 2 
ianuarie (calendarul ortodox și greco 
catolic). 

 5. Sfântul Celestin I, Papa al 
Romei (nascut în anul 380/ moare în 
432). A fost papă al Romei din 422 
până la decesul său din 6 aprilie 432. 
Papa Celestin I a luat poziții 
doctrinare contra Pelagienilor, iar 
delegații săi i-au condamnat pe 
Nestorieni la Conciliul de la Efes din 
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431. Nestorie, fost Patriarh al 
C o n s t a n t in o p o lu lu i ,  f u n c ț i e 
recunoscută a doua ca importanță, 
după papalitate, afirma că Isus 
Christos avea două naturi - una divină 
și una umană, iar Fecioara Maria nu 
era „Născătoare de Dumnezeu” (gr. 
Theotokos), ci mama lui Isus Omul. 
Cu ocazia condamnării acestei erezii, 
Papa a scris patru scrisori, toate datate 
pe 15 Martie, 431. Diverse părți ale 
litughiei îi sunt atribuite, dar fără a 
avea dovezi concrete că el le-ar fi 
conceput. Sfântul Papă Celestin I a 
murit pe 6 aprilie, 432 și a fost 
îngropat în Cimitirul Sf. Priscila aflat 
pe Via Salaria, dar corpul său a fost 
mutat, aflându-se acum în Basilica 
«Santa Prassede» (Roma).Papa 
Celestin I a fost recunoscut ca sfânt, 
iar în icoane este prezentat împreună 
cu un porumbel, un dragon și o 
flacără. Este sărbătorit, în calendar, la 
8 aprilie.  

6. Sfântul Leon I, Papa al Romei 
cunoscut ca Papa Leon cel Mare, papă 
în perioada 440-461. A fost un papă 
energic,  împotriva rămășițelor 
păgânismului. Papa Leon cel Mare s-a 
pronunțat în numeroase chestiuni 
teologice. S-au păstrat 69 de predici în 
care Papa Leon cel Mare a clarificat 
u n e l e  p r o b l e m e  d o g m a t i c e 

fundamentale. El a luptat împotriva 
ereziilor maniheiste și priscillaniste. 
Cu autoritate, a intervenit la 
controversa hristologică, convocând 
Conciliul Ecumenic de la Calcedon, în 
care el însuși a declarat existența a 
două naturi în Hristos, într-o singură 
persoană a Cuvântului. . În anul 452, 
Papa Leon cel Mare a stăvilit invazia 
lui Attila în peninsula Italică, 
întâlnindu-se cu el la Mantova, unde l-
a convins să elibereze robii și să facă 
drum întors. 

Atunci când Genseric în 455 a intrat în 
Roma, Leon cel Mare a obținut 
cruțarea vieții locuitorilor de către 
vandali, dar nu a putut preveni jafurile 
atroce din urbe. Echipat cu un concept 
înalt al papalității romane, el a făcut 
peste tot să se respecte supremația 
episcopului Romei. Benedict al XIV-
lea, în 1754, l-a proclamat Doctor al 
Bisericii. Este primul papă chemat cu 
apelativul: „grande/mare”. Primul 
papă căruia posteritatea i-a acordat 
titlul de „cel Mare” este Sfântul Leon 
(Toscano), care a stat la cârma 
Bisericii lui Cristos între anii 440 și 
461.  

Călugărul Eutihie a început să afirme 
că Isus Hristos nu a avut decât firea 
dumnezeiască, iar firea omenească a 
fost doar o aparență. Prin aceste 
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doctrine, se lovea în însăși existența 
reală, istorică, a lui Hristos. Patriarhul 
Co ns t a nt ino po lu lu i ,  F la v ia n , 
condamnă această rătăcire, dar 
călugărul erudit și energic reușește să-
i atragă de partea sa pe patriarhul de 
Alexandria și pe împăratul Teodosie, 
care convoacă un sinod care dispune 
depunerea lui Flavian. Acesta se 
adresează Papei Leon, care, într-o 
scrisoare rămasă celebră, «Epistola 
dogmatica ad Flavianum», expune 
limpede și pe larg învățătura ortodoxă, 
ade văr a t ă ,  co n fo r mă  S f int e i 
Evanghelii și sinoadelor anteriore. 

Împăratul convocă un nou sinod, la 
Calcedon (451), și 600 de episcopi, în 
frunte cu delegații papei Leon, ascultă 
și aprobă scrisoarea dogmatică a 
Marelui Păstor; se afirmă solemn 
învățătura că în Hristos coexistă două 
naturi unite într-o singură persoană. 
„Isus Hristos”, afirmă Papa Leon în 
epistola sa, „pentru noi și pentru a 
noastră mântuire, s-a născut din 
Fecioara Maria, Maica lui Dumnezeu, 
după firea omenească, ca un singur și 
același Hristos, Fiu, Domn, Unul-
Născut (din Dumnezeu), în două 
naturi unite fără confuzie, nici 
schimbare, fără împărțire, nici 
separare, distincția naturilor nefiind 
deloc suprimată prin unirea lor, fiecare 

na t ur ă  păst r ând ,  d impo t r ivă , 
particularitatea ei, ambele adunându-
se într-o singură formă, o singură 
persoană și o singură ipostază”.  

Afirmă cu decizie unitatea biserici și 
revendică superioritatea Biserici din 
Roma dintre toate celelalte, obținând 
recunoașterea împăratului Valentin III 
(445). Sinodul din Calcedon, al IV-lea 
ecumenic, este o expresie strălucită a 
unității cu Sfântul Scaun de la Roma, 
expresie care, de atunci și până astăzi, 
nu a mai atins această strălucire. Papa 
Leon cel Mare a fost ridicat în rândul 
sfinților și este recunoscut în Occident 
precum și în Orient. În calendarul 
romano-catolic  și greco-catolic se 
sărbătoreste, la fel ca în cel ortodox la 
18 februarie . 

7. Sfântul Agapet I, Papă al Romei 
(pontificat 535-536). Acest între sfinţi 
părinte al nostru Agapet a trăit pe 
vremea împărăţiei lui Justinian, 
crescut fiind prin sihăstrie şi virtute şi 
învrednicit de cinstea preoţiei. 
P u r c e z â n d  s ă  m e a r g ă  l a 
Constantinopol, ca să se întâlnească cu 
împăratul Justinian, îndată pe cale a 
dat dovadă de virtutea sa şi de 
îndrăzneală către Dumnezeu, căci 
ajungând în Grecia, văzând un om 
cuprins de două neputinţe, căci nici nu 
putea vorbi, nici nu putea umbla, 
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apucându-l de mână, l-a făcut cu 
picioare noi, şi băgându-i în gură 
sfântă părticică din stăpânescul Trup, l
-a arătat bine grăitor. Dar şi după ce a 
ajuns la Poarta de aur, punând mâna 
pe un orb ce s-a apropiat de el, i-a 
dăruit puterea vederii. Drept aceea, 
după vrednicia virtuţii sale, fiind 
primit de cei în dregătorii şi de senat şi 
de însuşi împăratul şi de toată cetatea, 
ş i  i z g o n i n d  d i n  S c a u n u l 
Const ant inopo lu lu i pe Ant im 
episcopul Trapezuntei, care rău 
trecuse la acel scaun, ca cel ce cugeta 
ale lui Eutihie şi ale lui Sever, l-a dat 
pe el anatemei şi a hirotonit pe 
preacucernicul preot  Mina al 
preasfintei bisericii celei mari, 
încuviinţat cu viaţa şi cu cuvântul, şi 
care avea drepte cugetările credinţei. 
Pe acesta aşezându-l în scaunul 
patriarhal, după câtăva vreme s-a 
mutat către Domnul. Este sărbătorit pe 
22 aprilie (în calendarul romano-
catolic)/17 aprilie (în calendarul 
ortodox și greco catolic). 

8. Sfântul Grigore I, Papă al 
Romei, cunoscut ca Grigore cel Mare 
[lat. Sanctus Gregorius Magnus] și ca 
Grigore Dialogul (* cca. 540, Roma - 
†12 martie 604, Roma), papă al Romei 
din 590 până la moartea sa, pe 12 
martie 604. Este doctor al Bisericii și 

unul dintre cei șase părinți apuseni ai 
Bisericii, alături de Ambrozie, 
Augustin de Hippona, Ieronim, 
Tertulian și Ciprian de Cartagina. A 
fost și primul călugăr care a devenit 
papă. Este recunoscut ca sfânt imediat 
după moartea sa, atât în Biserica 
Romano-Catolică cât și în Biserica 
Ortodoxă (Răsăriteană-sărbătorește în 
12 martie). 

Tatăl său era senator în Roma cea 
veche. Avea numai 34 ani când 
împăratul Iustin l-a făcut pretor, adică 
primul judecător în Roma, dar gîndul 
lui era la cele duhovnicești, dorind să 
fie monah. Făcându-se monah a zidit 
șase mănăstiri în Sicilia, înzestrânduse 
cu toate cele de trebuință, și a început 
a împărți averea sa săracilor. A mai 
înființat  o mănăstire și la Roma, chiar 
în casa părintească cu hranul sfântul 
Andrei. Mult prețuit da papa Pelagie, a 
fost trimis ca sol al papei, pe vremea 
împăraților Tiberiu și Mauriciu, la 
curtea din Costant inopo l.  La 
întoarcerea din Costantinopol, Sfântul 
a fost numit superior al mănăstirii de 
pe dealul Celio aproape de Colosseum 
din Roma (Mănăstire care a trasformat
-o din casa sa familiară), și arhidiacon 
la papei.  

După moartea papei Pelagie, Sfântul 
Grigore a fost ales, de tot poporul, 
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Episcop al Romei, pe scaunul 
Sfântului Petru. În viața lui, au 
strălucit totdeauna încrederea în 
rugăciune, umilință, și milostenie. 
Descoperind că niște sclavi de la 
Roma sunt din Marea Britanie și sunt 
păgâni, i-a eliberat din robie, i-a 
botezat, și a trimis în Britania 
misionari. Ne-a lăsat și multe cărți, o 
adevărată comoară de învățături de 
folos spiritual. Cartea cea mai prețuită 
a fost: Faptele din viața sfinților care 
au trăit pe pământul Italiei sau 
Dialogul. Și a lăsat o sfântă Liturghie 
pentru bizantini, numită Liturghia 
Darurilor Înainte Sfințite, specifică 
Postului Mare. Este sărbătorit pe 3 
septembrie (în calendarul romano-
catolic)/12 martie (calendarul ortodox 
și greco-catolic).  

9. Sfântul Martin, Papă al Romei, 
a trăit pe vremea împăratului 
Constant in, nepotul lui Iraclie 
împăratul, și era din Toscana (Italia). 
După papa Teodor, a luat el scaunul 
Bisericii din Roma. Era vremea când 
împărații din Constantinopol mai 
stăpâneau încă Roma cea veche, și în 
același timp era vremea când se 
răspândise în tot Răsăritul erezia 
monoteliților, adică erezia acelora  
care mărturiseau că este numai o 
singură voie în Hristos Domnul 

nostru, împotriva dreptei credințe.  

Dreapta credință învață că în Domnul 
nostru, Dumnezeu fiind întrupat în El, 
sunt două firi și două voințe, firea și 
voința Lui de Dumnezeu și firea și 
voința Lui de om, fiecare avându-și 
voia ei deosebită, dar amândouă  
aceste puteri fiind puse în slujba unei 
singure persoane, Hristos Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, care a lucrat El 
mântuirea noastră.Trecând de partea 
e r e t i c i l o r ,  î m p ă r a t u l  d i n 
Constantinopol, a scris o epistolă, prin 
care îndeamnă toată creștinătatea să 
înbrățișeze acestă erezie. O astfel de 
scrisoare a fost trimisă și Papei Martin 
din Roma, dorind împăratul ca și noul 
papă să întărească această erezie. Papa 
M a r t i n  c u  s f â n t u l  M a x i m 
Mărturisitorul, care se afla la Roma, 
au adunat un sinod (649) chemând pe 
cei 105 episcopi ai Apusului și, 
punând îna int ea lor rătăcirea 
monotelică și scrisoarea împărătească, 
le-a condamnat pe amândouă, ca fiind 
niște erezii, îndemnând pe credincioșii 
din toată lumea să rămână în dreapta 
credință. În mânia sa, împăratul a 
trimis la Roma pe căpătenia oștirilor 
sale, Olimpiu, după acea pe Teodor, 
ca să prindă pe Martin și să-l aducă în 
fața judecății, la scaunul împărătesc 
din Costantinopol. În ziua de 18 
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ianuarie 653 l-a aruncat pe Papa 
Martin în corabie și a ajuns în 
Constantinopol la 17 septembrie 654, 
iar acolo a fost aruncat în temniță. 
Fiind judecat și despuiat de semnele 
demnității sale, a fost condamnat și 
purtat în lanțuri pe ulițele cetății. Între 
t i m p  P a v e l ,  p a t r i a r h u l 
Constantinopolului, îmbolnăvându-se 
și mustrat fiind de conștiință pentru 
învoiarea cu erezia monotelită, a rugat 
pe împărat, înainte de a muri, să 
înceteze batjocura  împotriva papei 
Martin. Dar acesta a fost ținut încă un 
an în temniță și în cele din urmă a fost 
ucis în Cherson. Sfântul Martin și-a 
dat sufletul, ca un mărturisitor al 
dreptei credințe, la 16 septembrie 655. 
Este sărbătorit pe 13 aprilie (în 
calendarul romano-catolic și greco-
catolic)/14 aprilie (în calendarul 
ortodox). 

10. Sfântul Agaton, Papă al Romei 
(n. cca 577 — d. 10 ianuarie 681). A 
fost în scaunul papal al Romei din 678 
până în 681. A fost un călugăr sicilian. 
Conform legendei a ținut timp de trei 
ani o piatră în gură ca să învețe să 
tacă. Cel mai important eveniment din 
pontificatul lui era însă sfârșitul 
co nf l ic t u lu i lega t  de  t eo r ia 
monoteletismului la Conciliul al III-
lea de la Constantinopol. În august 

678, împăratul Constantin al IV-lea l-a 
invitat pe papă la Constantinopol. 
Agaton a acceptat invitația împăratului 
pregătindu-se conștiinios cu diverși 
învățați ai bisericii ca să asigure o 
poziție unită a Bisericii din Occident. 
Curtea Imperială era gata să-l 
condamne pentru monoteletism, ce se 
datora faptului că acele părți ale 
Imperiului în care credința aceasta era 
cel mai puternic răspândită (Egiptul, 
Palestina și Siria) erau pierdute prin 
cucerir ile arabilor.  De aceea, 
Constantin era de părere că astfel de 
discuții dogmatice ar fi ajuns inutile. 
În martie 680, papa și 150 de episcopi 
a u  d e c l a r a t  c ă  î n v ă ț ă t u r a 
monoteletismului ar fi de caracter 
eretic. Al VI-lea Conciliu Ecumenic a 
avut loc între 7 noiembrie 680 și 16 
septembrie 681 sub prezidiul lui 
Constantin al IV-lea la Palatul 
Imperial de la Constantinopol. Agaton 
a murit în data de 10 ianuarie 681 la 
Roma, încă înaintea sfârșitului 
conciliului. Este venerat în Biserica 
Catolică la 10 ianuarie (ziua morții 
sale), iar în Biserica Ortodoxă la 20 
februarie.  

  Pr. Serafim Vescan Iulian 
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Părintele Ioan-Irineu Fărcaş a 

celebrat Sfanta Liturghie în Parohia 
Flaminia-Euclide, Roma Nord 

Duminică 4 octombrie 2015, 
părintele protopop Ioan-Irineu Fărcaş, 
rectorul Misiunii Române Unite din 
München, Germania, a vizitat şi 
celebrat Sfânta Liturghie în parohia 

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi 
Ioan din Roma Nord. 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie 
au fost date de corul „Lumină lină” 
din München, pe patru voci, la care s-
au adăugat şi studentii teologi care 
vin în parohia noastră, Zanfir Radu, 
Vlad Pupăză şi Daniel Hriscă. 

La predică părintele Irineu Fărcaş 
a explicat Evanghelia duminici a XIX

-a după Rusalii despre iubirea 
vrăjmaşilor. 

Au mai concelebrat la Sfântul 
Altar alături de părintele protopop 
Fărcaş şi părintele Şerban Rareş 
Sebastian care locuieşte în Colegiul 
Pio Romeno şi părintele Serafim 
I u l ian Vesca n r espo nsab i lu l 

comunităţi. 

Parohia Flaminia 
Euclide, Roma 
Nord, a înfiinţat 
o  Asociaţ ie: 
„Centrul Român 
Cultural şi de 
S p ir i t u a l i t a t e 
Bizantină Sfinţii 
Tre i I erar hi 
Vasile, Grigore 
şi Ioan”. 

Pe data de 6 
decembrie 2015, 

S. E. Mons. Cyril Vasil, secretarul 
Congregaţ iei pentru Biser ic ile 
Orientale, a acceptat invitaţia de a 
vizita şi celebra Sfânta Liturghie în 
parohia Flaminia Euclide, Roma Nord, 
eveniment la care sunt invitaţi cu 
bucurie toţi preoţii şi credincioşii care 
au posibilitatea să se unească în 
rugăciune pentru a onora Biserica 
Greco -Cato lică,  fi ind a doua 
comunitate pe care o vizitează după cea 
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din Bologna, în Italia, pentru a fi un 
prilej bun să fim cunoscuţi şi că 
suntem în număr mare şi să avem 
drepturi pentru păstrarea identităţii ca 
români prezenţi aici în Italia. La 
încheierea celebrării Pr. Serafim 
Iulian Vescan a mulţumit oaspeţilor 
în numele credincioşilor şi la casa 
parohială sa oferit un prânz cu 
preparate din bucătăria românească şi 
italiană musafirilor din Germania. 

  P. Serafim Iulian Vescan 

Înălțarea Sfintei Cruci 

Taina cea mare a Crucii este 
ascunsă în taina mântuirii neamului 
omenesc, care s-a pregătit chiar de la 
întemeierea lumii. 

Cinstirea Sfintei Cruci începe din 
timpul Apostolilor, spunea sfântul 
Pavel: „Însă, în ce mă privește, 
departe de mine gândul de a mă lăuda 
cu altceva decât în crucea Domnului 
nostru Isus Cristos, prin care lumea 
este răstignită (pentru mine), iar eu  
pentru lume!”(Gal 6,14), așa scria 
Sfântul Apostol Pavel galatenilor, 
vorbind despre Taiana Crucii. Iar în 
altă parte adaugă: „Într-adevăr, 
cuvântul crucii este nebunie pentru 
cei care se pierd, dar pentru noi, cei 
care ne mântuim, este puterea lui 
Dumnezeu”(1 Cor 1,18). Cu această 

cinstire față de taina Crucii au 
st răbătut  creșt inii tot  t impu l 
persecuțiile, până la vremea marelui 
împărat Constantin. 

Vremea împăratului Constantin a 
fost pentru creștinătate ca o adevărată 
naștere din nou a evlaviei față de 
sfânta Cruce, moștenită de la Apostoli. 
Împăratul Constantin însuși s-a 
încreștinat printr-un semn ceresc, la fel 
ca apostolul Pavel pe drumul 
Damascului, și anume prin arătarea 
semnului Sfintei Cruci pe cer, cu 
îndemnul: „În acest semn vei 
învinge!”.  

Văzând  în aceasta un semn 
dumnezeiesc, împăratul porunci 
meșteșugarilor lui și, făcând cruce 
mare, porunci ca acest semn să meargă 
înaintea oștilor sale. Lovindu-se cu 
oastea lui Maxențiu, Constantin intră 
biruitor în Roma (312).  

După ce au găsit-o împreună cu 
episcopul Macarie se hotăresc să o 
expună privirii credincioșilor. Și au 
ridicat-o pe un loc mai înalt, cu alte 
cuvinte au înalțat-o din nou, după 
aproape 300 de ani, ca să o poată 
vedea și adora toată lumea. De aici, 
numele atribuit sărbătorii Înălțarea 
sfintei cruci. 



 

 

 Isus a venit pe pământ, știm cu 
toții, ca să răscumpere lumea din 
păcat. Să o răscumpere după păcatul 
lui Adam, iar pentru asta s-a folosit de 
Cruce. Crucea este adevăratul semn al 
iubirii sale nemărginite. Spune Sf. 
Pavel: „Căci așa a iubit Dumnezeu 
lumea, încât  pe unul născut Fiul său l
-a dat morții, și încă moartea pe 
cruce”. Crucea înseamnă suferință, 
dar înseamnă și înviere, învingere, 
biruință. 

Din evanghelia lui Ioan știm că 
crucea este „gloria” și mărirea lui 
Hristos:  „Tată glorifică numele tău! 
Atunci a venit o voce din cer: «L-am 
glorificat și iarăși îl voi glorifica»”(In 
12,28), pentru a indica glorificarea pe 
cruce. Iar în alt loc 
pentru mărirea Lui: 
„iar Eu, când voi fi 
înălțat de pe pământ, 
îi voi atrage pe toți la 
mine”(In 12,32). 

 Isus a trasformat 
prin cruce suferința 
în biruință. Pe urmele 
lui Isus, milioane și 
milioane de suflete 
au acceptat-o, au 
dorit-o, au iubit-o. 

Crucea, simbolul suferinței și al 

biruinței, drapelul creștinătății, va 
dăinui până la sfârșitul lumii, când se 
va arăta stălucind pe cer, când Isus va 
judeca vii și morții. 

Crucii tale ne închinăm Hristoase și 
sfântă Înălțarea Ta o lăudăm și o 
mărim.                                                                                                                       

  P. Serafim Iulian Vescan 

 

Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi: Sf. 
Vasile, Sf. Grigore si Sf. Ioan,  

Roma-Nord” 

„Drumurile credinţei şi ale 
gastronomiei româneşti” 

Parohia Sfinţii Trei Ierarhi, Roma 
Nord, duminică 25 octombrie 2015, 

cu ocazia închiderii EXPO 2015 de la 
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Milano şi la apropierea deschiderii 
Anului Sfânt  Extraordinar al 
Milostivirii, dorit de Sfântul Părinte 

Papa Francisc, care va începe pe data 
de 8 decembrie a acestui an, a avut 
onoarea de a ospita aproape 140 de 
persoane cu ocazia Concursului 
”Româncuţa în bucătărie„ care este 
unul din proiectele Asociaţiei 
”Centrului român cultural şi spiritual 
bizantin Sfinţii Trei Ierarhi", in 
Teatrul parohiei Sfântul Valentin din 
Villaggio Olimpico unde Asociaţia îşi 
are sediul. 

Sfânta Liturghie a fost celebrată de 
preoţii: p. Valentin Marcu , p. Rareş 
Sebastian Şerban şi p. Serafim 
Vescan Iulian, iar patru studenţi 

teologi de la Colegio Pio Romeno au 
dat răspunsurile împreună cu toţi 
credincioşii din biserică. 

După salutul autorităţ ilor, a 
prietenilor italieni şi a tuturor celor 
prezenţi, cei 18 concurenţii au 
prezentat calitatea, modul de preparare, 
modul de prezentare al mâncărurile din 
zonele din care aparţin . 

Motoul întâlnirii a fost : „drumurile 
credinţei şi a mâncărurilor româneşti”. 

Comisia, Jiuriul a trebuit sa dea 
note , voturi pentru concurenţii care au 
vrut prin această artă culinară să aducă 
patrimoniul comun al ospitalităţii şi al 
păcii în ţarile din zona mediteraneană. 

După ce a gustat şi toata lumea 
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prezentă , Comisia a dat premii, 
menţiuni speciale şi atestate de 
participare, apoi a urmat un program 

artistic cu cântece populare, 
poezii şi dansuri tradiţionale 
aş t ept ând ne r ăbdă to r i 
următoarea ediţie şi alte 
evenimente, dintre care 
amintim pe cel mai recent pe 
data de 22 noiembrie se 
organizează un pelerinaj la 
Casa Sfintei Fecioare Maria 
de la Sanctuarul din Loreto. 

P. Serafim Iulian Vescan 
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„Biserica să nu urmeze spiritul lumii, 
ci să întoarcă lumea la Dumnezeu!” 

 
Cuvântul doamnei Anca Maria 
Cernea la Sinodul episcopilor de la 
Roma, în prezenţa Sfântului Părinte 
Papa Francisc. 

Dr. Anca Maria Cernea – medic 
specialist în medicină generală la 
Centrul Medical de Diagnostic si 
Tratament al spitalului Dr. Victor 
Babeş, reprezentantă a Asociaţiei 
Medicilor Catolici din Bucureşti, 
participantă ca auditor la Sinodul 
episcopilor catolici dedicat familiei de 
la Roma. Vineri, 16 octombrie 2015 
în Sala sinodală, în prezenţa Sfântului 
Părinte Papa Francisc, a avut 
următoarea intervenţie: 

Sanctitatea Voastră, Părinţi 
Sinodali, fraţi şi surori, 

Reprezint Asociaţia Medicilor 
Catolici din Bucureşti. Aparţin 
Biser ic i i Greco -Cato lice d in 
România. 

Tatăl meu a fost un lider politic 
creştin, închis de comunişti timp de 
17 ani. Părinţii mei se logodiseră, dar 
nunta lor a avut loc abia după 17 ani. 
Mama l-a aşteptat pe tata în toţi acei 
ani, deşi nici măcar nu ştia dacă el 
mai era în viaţă. Au fost fideli în mod 
eroic lui Dumnezeu şi legământului 
lor. 

Exemplul lor arată că harul lui 
Dumnezeu poate învinge situaţii 
sociale îngrozitoare, precum şi sărăcia 
materială. 

Noi, ca medici catolici, care apără 
viaţa şi familia, vedem această bătălie 
ca fiind una spirituală. 

Sărăcia materială şi consumismul 
nu sunt principalele cauze ale crizei 
familiei. 

Cauza principală a revoluţiei 
sexuale şi culturale este ideologică. 

Maica Domnului de la Fatima a 
spus că rătăcirile Rusiei se vor 
răspândi în întreaga lume. 

Aceasta s-a făcut mai întâi sub o 
formă violentă, marxismul clasic, prin 
uciderea a zeci de milioane de oameni. 

Acum se face mai ales prin 
marxismul cu ltura l.  Exist ă  o 
continuitate între revoluţia sexuală a 
lui Lenin, Gramsci, şcoala de la 
Frankfurt şi ideologia actuală a 
drepturilor „gay” şi a genului. 

Marxis mul c las ic  pret indea 
restructurarea societăţii printr-o 
preluare violentă a proprietăţii. 

Acum revoluţia merge mai adânc, 
încercând să redefinească familia, 
identitatea sexuală şi natura umană. 

Această ideologie se autointitulează 
„progresistă”. Dar ea nu este altceva 
decât vechea ofertă a şarpelui, ca omul 
să preia controlul, să-i ia locul lui 
Dumnezeu, să caute mântuirea aici, în 
această lume. 

Este o rătăcire de natură religioasă, 
gnostică. 

Datoria păstorilor este să o 
recunoască şi să avertizeze turma în 
privinţa acestui pericol. 



 

 

„Căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate 
acestea vi se vor adăuga vouă.” 

Misiunea Bisericii este mântuirea 
sufletelor. Răul, în această lume, vine 
din păcat. Nu din „inegalitatea 
veniturilor” sau din „schimbările 
climatice”. 

Soluţia este: Evanghelizarea. 
Convertirea. 

N u  c r e ş t e r e a  c o n t r o lu lu i 
guvernamental. Nu guvernul mondial. 
Aceştia sunt astăzi principalii agenţi 
care impun marxismul cultural 
naţ iunilor noastre,  sub forma 
controlului populaţiei, a sănătăţii 
reproductive, a drepturilor gay, a 
educaţiei gender etc. 

Lumea de azi are nevoie nu de 
îngrădirea libertăţii, ci de libertatea 
adevărată: eliberarea de păcat. 
Mântuirea. 

Biserica noastră a fost suprimată de 
ocupaţia sovietică. Dar niciunul dintre 
cei 12 episcopi ai noştri nu şi-a trădat 
comuniunea cu Sfântul Părinte. 
Biserica noastră a supravieţuit datorită 
hotărârii lor şi exemplului lor de 
rezistenţă faţă de teroare şi închisori. 

Episcopii noştri au cerut oamenilor 
să nu cedeze lumii. Să nu coopereze 
cu comuniştii. 

Acum noi avem nevoie ca Roma să 
spună lumii: „Faceţi pocăinţă şi 
întoarceţi-vă la Dumnezeu, căci s-a 
apropiat împărăţia cerurilor.” 

Nu doar noi, laicii catolici, dar şi 

mulţi creştin-ortodocşi sunt îngrijoraţi 
şi se roagă pentru acest Sinod. Pentru 
că, spun ei, dacă Biserica Catolică 
cedează în faţa spiritului lumii 
acesteia, celorlalţi creştini le va fi 
foarte greu să-i reziste. 

Roma, 16 octombrie 2015. 
Sursa: http://e-communio.ro 

 
Noaptea arestărilor episcopilor  

greco-catolici 
 

Ziua de 28 octombrie a fiecărui an 
este o zi dureroasă din istoria Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco 
Catolică, fiind ziua în care episcopii ei 
au fost arestaţi de regimul comunist. 
Fără motive, regimul comunist a 
condamnat la ani grei de temniţă pe 
episcopii greco-catolici în anul 1948, 
putând fi eliberaţi în schimbul trădării 
credinţei lor. Primii episcopi arestaţi 
au fost: Valeriu Traian Frenţiu 
(episcop de Oradea Mare), Iuliu Hossu 
(episcop de Cluj-Gherla), Alexandru 
Rusu (episcop de Maramureş), Ioan 
Bălan (episcop de Lugoj), Ioan Suciu 
(administrator apostolic al 
Arhidiecezei de Făgăraş şi Alba Iulia), 
Vasile Aftenie (episcop vicar la 
Bucureşti) şi Tit Liviu Chinezu 
(episcop consacrat în arest la 
Căldăruşani). După arestarea lor, au 
fost hirotoniţi alţi episcopi care 
trebuiau să se îngrijească de turmă. 

Pentru a-i aduce mulţumire lui 
Dumnezeu pentru aceşti martiri, care 
cu preţul sângelui lor, au făcut ca noi 
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fiii Bisericii Române Unite să fim 
liberi astăzi, la Seminarul Teologic 
Greco Catolic din Oradea, s-a 
organizat o seară de veghe în cinstea 
episcopilor martiri. Seara a început cu 
prezentarea unui documentar privind 
istoria dureroasă a Bisericii Unite, iar 
mai apoi în Biserica Seminarului, s-a 
oficiat o seară de veghe în care au fost 
prezentate pe scurt biografiile 
episcopilor martiri. La seara de veghe 
şi rugăciune au luat parte seminarişti, 
elevii şi studenţii Colegiului Sfânta 
Familie. 

„Credinţa noastră este viaţa noastră” 
spunea Iuliu Hossu, aceşti episcopi nu 
au trădat niciodată. Referitor la 
episcopii greco-catolici, Pontiful Pius 
al XII-lea spunea cu veneraţie: «Isus a 
avut 12 apostoli dintre care unul a 
trădat, Biserica greco-catolică a avut 
12 episcopi dintre care nici unul nu a 
trădat». 

Biserica Greco Catolică din 
România se roagă ca aceşti şapte 
episcopi martiri să fie ridicaţi la cinstea 
Altarelor, fiind pentru dânşii dosarul la 
Vatican spre analizare: „Fă ca 
exemplul lor de credinţă şi de iubire să 
strălucească tot mai mult printre noi. 
Te rugăm aşadar, să arăţi şi pe pământ 
vrednicia acestor slujitori ai Tăi, 
ridicându-i la cinstea altarelor, iar 
nouă, prin mijlocirea lor, să ne dai 
harurile de care avem nevoie pentru ca 
toţi să fim o singură turmă cu un singur 
păstor”. 

Sursa: www.egco.ro 

„Bine ați venit în casa voastră!” 
 

Vaticanul a deschis o casă-dormitor 
pentru cei fără adăpost. Locația a fost 
pusă la dispoziție de călugării iezuiți, 
ordin călugăresc fondat de sfântul 
Ignațiu de Loyola, a căror moaște se 
află la Roma, în „Chiesa del Gesù. „Vă 
mulţumesc pentru că aţi acceptat 
invitaţia de a veni în această casă a 
voastră, oferită prin generozitatea 
iezuiţilor care au donat-o pentru voi”. 
Prin aceste cuvinte Sfântul Părinte 
Papa Francisc s-a adresat celor 30 de 
persoane, oaspeţi ai dormitorului 
roman „Darul milostivirii”, unde a 
mers joi seara, după terminarea 
întâlnirii de lucru a Sinodului. 

„Darul milostivirii”, casa pentru cei 
care nu au unde să doarmă, este pusă la 
dispoziţie de „Compania lui Isus” şi 
deschisă cu ajutorul Elemozineriei 
Apostolice a Vaticanului, prin 
Arhiepiscopul elemozinier Konrad 
Krajewski. Persoanele care beneficiază 
de un loc de dormit în această casă 
sunt în proveniţi în marea parte din 
Italia, dar şi din alte părţi ale lumii. 

Atunci când pentru o persoană a 
dormi sub cerul înstelat nu este o 
alegere ci o necesitate, casa pusă la 
dispoziţie de iezuiţi devine un adevărat 
şi propriu ambient familiar. Este un 
semn tangibil despre modul în care 
consacraţii punând la dispoziţie 
structurile lor, pot răspunde apelului 
Papei, acela de a primii şi ajuta 
persoanele în nevoi. 

Sursa: www.e-communio.ro 
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Riassunto per gli amici italiani 

I  Papi  di Roma uniscono 
l'Occidente con l'Oriente. Papa 
Clemente I è stato il terzo Papa di 
Roma. Una dalle sue lettere è 
considerata una dalle più antiche 
lettere cristiane, escludendo il Nuovo 
Testamento. In questa lettera si vede 
anche il primato petrino. Papa 
Ippolito, che è anche santo. E' stato 
picchiato e ucciso perchè ha sepolto 
san Lorenzo, ucciso anche lui dalle 
autorità imperiali. Papa Fabiano, è 
stato vescovo di Roma fra 236 e 250. 
Origene si è rivolto a lui per 
chiarificare alcune cose dottrinare. 
San Silvestro, è stato il primo Papa 
dopo la libertà della fede cristiana, 
evento accaduto con l'Editto di Milano 
(313) dell'imperatore Costantino. 
Papa Celestino, ha diffeso la fede 
dell'eresia pelagianista. I suoi 
rappresentanti hanno condannato i 
nestoriani al Concilio di Efeso, nel 
431. San Leone I, conosciuto anche 
con il nome di Papa Leone Magno. 
Lui ha chiarito tante chestioni 
teologiche. Ha convocato il Concilio 
ecumenico di Calcedonia, dove lui 
stesso ha dicchiarato che in Cristo 
sono due nature in una persona. 
Sant'Agapito, è stato Papa di Roma 
nel tempo di Giustiniano. Andando 

verso Constantinopoli ha guarito un 
uomo che non poteva parlare e 
camminare. Il miracolo è avvenuto 
atraverso la Santa Communione. San 
Gregorio, conosciuto anche sotto il 
nome di Gregorio Magno o Dialogo. 
Lui è stato primo monaco diventato 
Papa. Ha scritto tanti libri e ha 
composta anche la Santa e Divina 
Liturgia dei Presantificati.   

Padre Irineu Farcas ha visitato la 
nostra parrocchia. Domenica, 4 
ottobre, il rettore della missione 
romena unita di Monaco di Baviera, p. 
Irineu Farcas ha celebrato la Divina 
Liturgia nella nostra parrocchia. La 
celebrazione è stata animata dal Coro 
Luce Gioiosa, dalla sua parrocchia, e 
dei seminaristi che vengono nella 
parrocchia. Alla conclusione della 
celabrazione padre Serafino ha 
ringraziato agli ospiti e ha offerto un 
pranzo dalla cucina romena ed italiana 

L'Esaltazione della Santa Croce. Il 
mistero della Croce è nascosto nel 
mistero della salvezza. La venerazione 
della Santa Croce comincia dai tempi 
degli apostoli. Santa Elena ha trovato 
la Croce di Cristo e, insieme col 
vescovo Macarios, ha deciso di 
esporla per la venerazione dei fedeli. 
Dal questo fatto ci aviene anche la 
festa dell'esaltazione.  
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Le vie della fede e della cucina 
romena. La nostra parrocchia è stata 
onorata dalla presenza di 140 persone 
in ocasione del concorso „La donna 
romena in cucina”, progetto della 
nostra associazione Centro culturale 
romeno e di spiritualità bizantina i 

Santi Tre Gerarchi, Basilio, Gregorio 
e Giovanni. Dopo che la commissione 
ha assaggiato i deliciosi piati tutti 
hanno ricevuto diplome eatestati di 
partecipazione. Tutto si è concluso con 
un programma artistico e con grande 
gioia. 
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     Programul Parohiei Sfinții Trei Ierarhi, Roma 

 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 al Villaggio Olimpico -  

     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 al Căsătoriei 
 - Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei 

  Știri din viața parohiei găsiți pe adresa: 

  www.bru-italia.eu — Roma Nord 






