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Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să reuşim să începem acest punct de 
informaţie în comunitatea noastră cu această broşură, care va alimenta 
su$etul nostru odată sau de două ori pe lună, prezentând câteva 
cuvinte despre evanghelia duminecii, o poezie, o oarecare opinie din 
partea credincioşilor, tinerilor din comunitate şi din partea păstorului, 
cu câte un scurt articol de formare spirituală şi despre învăţătura 
bisericii, câteva rânduri de cateheză.
După aproximativ şase ani de existenţă a acestei comunităţi aici la 
Bolzano, de doi ani în mijlocul dumneavostră ca preot, consider că este 
necesar să pornim şi acest jurnal al comunităţi înspre binele şi folosul 
nostru. Au fost multe momente în care aş % dorit să fac un prim pas, 
însă lipsa de sprijin şi din partea unora, nu mi-a creat un avânt şi o 
forţă de înaintare. Dar cum orice pe această lume creşte, o idee a 
început să se facă văzută şi din partea celor mai mici decât noi, care cu 
siguranţă vor purta într-o bună zi societatea înainte şi tot ceea ce am 
creat noi. Din întâlnirile mele cu copii sâmbăta la cateheză şi puţin joc 
în cadrul casei parohiale de la San Pio –X-, iată a sosit şi scurta noastră 
notiţie cine suntem noi, ce facem, cum oferim su$etului nostru energie 
spirituală şi multe altele care consider că le vom descoperii pe parcursul 
acestor ani.

Pr. Marius Visovan
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Încheierea anului şcolar
din partea lui Rareş (10 ani)

Dupa multe eforturi intelectuale la şcoală, în familie, la Sfânta Biserică, 
câte un pic de joc alături de prietenii mei Raul, Mihai şi Darius a trecut 
un an de când prin intermediul părintelui Marius la începutul anului 
şcolar, a fost cu noi la mânăstirea Pietra Albă, unde am cerut S%ntei 
Feciare Maria printr-un Sfânt Rozar, să mijlocească în su$etele noastre 
pentru a creşte şi cunoaşte mai mult rostul în viaţă, prezenţa lui 
Dumnezeu în mijlocul nostru şi totodată cererea de a se îngriji de noi în 
această perioadă a anului şcolar 2009-2010.

Consider foarte utilă prezenţa lui 
Isus Cristos şi a S%ntei sale mame 
Maria în su$etele nostre, atunci 
când am reuşit să ne punem în 
g e n u n c h i ş i s ă - i c h e m ă m 
dimineaţa şi seara pentru a ne 
ajuta pe parcursul unei zile sau de 
multe ori le mulţumeam, că mi-au 
ascultat rugăciunea %e pentru 
şcoală ca să iau o notă mai bună, 
%e uneori să câştige “România” şi 
“Inter” la fotbal, unde uneori 
Mutu şi Chivu mai dădea câte un 
gol. Prezenţi la întâlnirile de 

peste an, aproape în %ecare sâmbătă, domnul profesor Daniel şi 
părintele Marius ne ajuta să vedem pe Cristos în inima noastră, mai 
apoi la şcoală prin colegii noştrii, profesorii, dar mai ales în familie 
unde prin rugăciune, încercam să-L chemăm pe Mântuitorul nostru, să 
aibă grijă de noi şi de cei dragi pe care îi iubim aşa de mult “MAMA si 
TATA”, chiar dacă în unele momente din acest an i-am mai şi supărat, 
dar nu uitaţi căci vă iubim.
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Dacă la începutul anului şcolar ne-am întâlnit în rugăciune, dorim ca şi 
la sfârşitul acestuia,  în rugăciune să-L chemăm pe Cristos în mijlocul 
nostru printr-o Sfântă Liturghie. Sperăm tot la Pietra Albă, alături de 
cel pe care în %ecare sâmbătă îl sunăm cu mult drag, să vină cu noi la 
Biserică pentru câteva momente împreună, în sala de joc pentru un 
calceto, un tenis de masă,o scurtă rugăciune pe care o facem în capelă 
de %ecare dată în faţa Sfântului Sacrament, alături de o lumânare, care 
arde mereu şi indică pe Cristos prezent la această Biserică San Pio X din 
Bolzano, unde în %ecare duminică, credincioşi români vin să se 
întâlnească cu prezenţa Lui de la Sfânta Liturghie.
Un deosebit respect pentru cei care au fost alături de noi în acest an, 
părinţii, profesorii, unchiu şi toţi cei care cu mult respect, doresc să le 
mulţumesc şi în numele prietenilor mei Raul, Darius,Mihăiţă împreună 
cu păstorul nostru, care în %ecare duminică ne prezintă liniştea 
su$etească şi dragostea faţă de limba noastră română, împreună cu 
iubirea lui Cristos, vă mulţumim.
Noi în %e care sâptamana faceam catehesa cu preotul Marius si cu un 
profesor de religie pe nume Daniel.Am învaţat foarte multe lucluri de 
exemplu: cum mijloceşte Isus în inima noastra. Dupa orele de catehesă 
mergem la o sală din biserica sa ne jucăm multe lucruri. Îi mulţumesc 
lui Dumnezeu pentru notele la şcoală.

Rares Din Arad

❦❦❦

Din partea lui Raul (10 ani)
Rugaciune pentru parinti: Dumnezeule, rugându-mă Tie pentru tatăl 
meu şi pentru mama mea, împlinesc una din cele mai s%nte datorinţe, 
pe care Tu ai pus-o asupra mea şi anume:să-i cinstesc şi să-i iubesc din 
tot su$etul meu şi din toată inima mea. Cea dintai din îndatoriile mele 
către ei este de a mă ruga Tie întotdeauna pentru sănătatea şi bucuria 
lor, a mă supune şi a-i ajuta din toate puterile mele. O, Dumnezeule 
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a t o t p u t e r n i c , c a r e 
binecuvintezi pe %i pentru 
părinţ ii lor, primeste 
umila mea mulţumită 
pentru binefacerile pe care 
le reverşi neîncetat asupra 
l o r . T r i m i t e - l e , 
Preabunule, şi-n viitor 
binecuvântările Tale şi le 
iartă lor greşelile pe care, 
ca nişte oameni,le vor % 
făcut.Tu porunceşti să 
cinstesc în ei puterea Ta şi să le %u recunoscător şi mulţumitor pentru 
viaţa pe care mi-ai dat-o prin ei si pentru toate îngrijirile ce au avut şi 
au pentru mine. Ajută-mi dar să urmez poruncile Tale s%nte, să le %u 
supus, ascultător şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i intristeze. 
Răsplăteşte-le, Preabunule, cu facerile Tale de bine pentru dragostea şi 
îngrijirea neadormită pe care totdeauna o au pentru mine. Apără-i de 
toate nenorocirile şi întristările. Dă-le viaţă lungă, fericită, liniştită şi cu 
bună întelegere. Fă-i părtaşi binecuvântării S%nţilor Tăi. Inmulţeste-le 
roadele ostenelilor lor. Fă să prisoseacă peste ei binefacerile Tale şi să 
sporească întru tot binele şi întru îndestulare, ca să te binecuvântăm în 
toate zilele vietii noastre.
Doua cuvinte din partea mea: Dragi credintioşi  toţi avem o mamă şi un 
tată care ne ajută în momentele grele şi când   avem nevoie, iar pentru 
acest motiv multumesc pentru existenţa lor bunului nostru mai mare 
tată, Dumnezeu.Câteodată şi noi îi supărăm, greşind în faţa lor atunci 
când nu-i ascultăm.De aceea pun această rugăciune pentru parinţii 
noştrii cerând lui Dumnezeu să le dăruiască sănătate şi iubire în su$etul 
lor prin intermediul meu.

Raul din Braşov
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Perelinajul din Torino la “Giulgiul lui Isus Cristos”
cu românii din Bolzano în data de 15.05.2010

Impresionat moment pentru cei prezenti în acest perelinaj. Cu multă 
credinţă pregătiţi spiritual am încercat să vedem imaginea lui Cristos. 
Un program destul de încărcat pe parcursul acestei zile. Plecarea din 
Bolzano a fost la ora 6.00 cu 2 autocare, 87 de perelini, 22 români şi 65 
italieni, dintre care şi doi preoţi Don Flavio şi preotul nostru român 
Marius Vişovan, ambii din parohia San Pio X din Bolzano. Pe autocar s-
au făcut  cele 15 mistere de Rozar, cântece religioase în română si 
italiană, câteva cuvinte din partea preoţilor despre ce ne aşteaptă la 
Torino.

În jurul orei 12 am sosit în faţa bisericii Santa Maria Ausiliatrice, unde a 
ridicat acestă biserică Don Bosco, prănzul la sac, sub casa acestui mare 
sfânt al zilelor noastre. În jurul orei 13 ne-am pus la rând pentru a reuşi 
să intrăm la “GIULGIUL LUI ISUS”. Mulţi perelini, cu miile din toată 
Europa (42 de autocare din Franţa auzisem în jurul meu), în rugăciune 
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şi cântece î-l vizităm pe marele nostru 
Mântuitor. La intrarea în curtea acestei 
catedrale am fost întâmpinaţi de diverse 
imagini despre giulgiu, cu o muzică ce iţi 
înălţa su$etul către Dumnezeu, mai apoi cu 
un %lmat despre cercetările care s-au făcut 
asupra acestui giulgiu.
Chiar dacă nu este în carne şi oase, însă am 
văzut rănile 
Lui, sângele şi coasta străpunsă de soldat, 
ceva real Isus Cristos în persoană pe o 
pănză.
Incântaţi de toate aceste evenimente, ieşiţi 
din aceasta catedrală am vizitat o mică 
parte din Torino iar alţii au participat la 
Sfânta Liturghie de la Biserica Santa Maria 
Ausiliatrice, alături de episcopul Giovani 
Dercole din provincia Acvila. În jurul orei 
20.00 s-a servit cina la un restaurant de 
lângă Verona cu mâncăruri tradiţionale şi 
un pic de vin. Rugăciune de seară şi mai 
apoi către %nal, orele 24,30 reântorşi din 
nou la Bolzano.
Uniţi în rugăciune purtăm în su$et pe cel 
care a murit pentru noi si a lăsat o 
mărturie vie, până chiar şi 
azi pentru a trăi convinşi de suferinţele 
Sale iar noi cei care credem în El, î-L 
prezentăm celor care ne stau aproape în 
familie, la muncă.

Cocis Daniel
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Informaţii

ÎN FIECARE DUMINECA, COMUNITATEA NOASTRA 
ROMANEASCA, ARE URMATORUL PROGRAM: 
• orele 9.00 se prepară capela. 
• 9,15 proscomedia.
• 9.30 SFANTUL ROZAR şi povadă.
• orele 10.00 SFANTA LITURGHIE de rit bizantin a SFANTULUI 

IOAN GURA DE AUR.
• Din 13 iunie Sfânta Liturghie nu se va mai o#cia în capela 

Bisericii San Pio –X- din via Resia, datorită faptului căci intră în 
renovare, ci pe via GUTENBERG în CAPELA bisericii CORPUS 
DOMINI cu acelaşi program. 

• Don Flavio a venit cu propunerea să organizăm un pelerinaj la 
Sfântul Francisc de Assisi, timp de trei zile.

• Hramul Bisericii „S#nţii Apostoli Petru şi Pavel” pe data de 4 
iulie 2010, GRILIATA DE 
VARA în parohia San Pio –X-, 
ca de obicei orele 17.00 în 
spatele bisericii .

• Castaniata din 2010 se va 
sărbătorii în 7 noiembrie.

• Pe internet avem deschis un 
sait al Comunităţii noastre 
Greco-Catolice din Bolzano: 
www.bru-italia.eu. 

Pr. Marius Vişovan
Email: mariobolzano@yahoo.it
tel. 320 3385809
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