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Pelerinaj în ara Sfânt
Pe urmele lui Isus din Nazareth

Împreun cu un grup de credincio i
am participat la un pelerinaj de 8 zile
în ara Sfânt , iar în cele ce urmeaz
v voi descrie aceast experien
extraordinar urmând irul celor 8 zile
de pelerinaj. Cu siguran sunt multe
altele lucruri pe care nu am reu it s le
vedem, dar cele ce vor fi descrise mai
sus sunt cele mai
importante.

Prima etap

În cea dintâi zi
am sosit la Tel
Aviv capitala
cultural ,
industrial i
comercial a
Israelului. De aici
ne îndrept m
c tre Haifa, al
treilea ora ca i
importan din
Israel, acele locuri
în timp de sear
sunt fermec toare
pentru c ofer o splendid priveli te
c tre Marea Mediteran i
împrejurimi. În literatura talmudic ,
este amintit înc din al III lea secol
dup Hristos. Un ora cu foarte mul i
emigran i i este centru i este de
asemenea centrul sectei Bahai.

Templul lor se observ u or din cauza
faptului c are cupola aurit .

Sfânta Scriptur aminte te aici de
muntele Carmel cu frumuse ea lui
(1Re 17,19) unde Sfântul Proroc Ilie
ap r dreapta credin a poporului
Israel întru Dumnezeu viu, i se
declar astfel contrar idolatriei. În

pe tera în care se odihnea prorocul Ilie
am avut i bucuria de a celebra prima
Dumnezeiasc Liturghie. În secolul al
XII lea unii eremi i sau retras pe acest
munte i astfel ia na tere ordinul
Carmelitanilor, de via contemplativ
de rug ciune, pus sub ocrotirea Sfintei
Fecioare Maria.

Ierusalim – zidul plangerii
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Muntele Carmel vine din ebraicul
„Karem EL” care înseamn „drumul lui
Dumnezeu”, pentru c acest loc înalt
în tot timpul anului este acoperit de
verdea i atunci era acoperit de vi
de vie. Producându se mult vin se
c dea foarte u or în idolatria zeului
Baal.

Acest loc este foarte mult cinstit
(venerat) de
cre tini, evrei i
musulmani.

A doua etap

Din acest loc ne
am îndreptat c tre
Nazaret, unde la
ora apte am
celebrat Liturghia
înaintea
grotei/pe terii din
Biserica „Bunei
Vestiri”. Nazaret
este a ezat în
mijlocul colinelor i
are un loc important
în inimile cre tinilor.

Aici Arhanghelul Gabriel îi apare
Sfintei Fecioare Maria pentru ai
anun a na terea Fiului lui Dumnezeu.
Aici „Cuvântul” s a f cut carne i
locuie te între noi (In 1,14). Aici Isus
locuie te între copii, între adul i, aici îl
ajut pe Sfântul Iosif în munca lui de
dulgher. Informa iile despre copil ria
lui Isus pe aceste meleaguri sunt
destul de s race. În anul 66 dup

Hristos acest ora este distrus de
Vespasian, i redevine prosper pe
timpul cruciadelor, construindu se
biserici i m n stiri, dar dup anul
1263 a fost distrus i timp de 400 de
ani devine un sat musulman. În anul
1620 câteva familii cre tine se a eaz
pe acest teritoriu. Acum aici este
concentrat cea mai mare comunitate

arab care în mare
parte este cre tin .

În 1730 franciscani
construiesc o nou
biseric , iar între anii
1960 1968, construiesc
catedrala actual care
este cea mai
important din
Orientul Mijlociu.
S p turile arheologice
au scos la lumin
resturi din vechiul sat,
locuin e, grajduri
pentru animale,

coloane, docurile pentru
botez care ne fac s credem c a
existat un sanctuar pre bizantin. Acest
lucru mai este atestat i de o inscrip ie
în limba greac la baza unei coloane:
XE MARIA, Ave o Maria datat în
secolul al II lea.

Aici este locul unde a tr it Sfânta
Familie. Am vizita de asemenea o
biseric greco ortodox , care are în
interior un izvor de ap , care curge
continuu, amintind c i aici Sfânta

Nazaret
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Familie ca i alte persoane mergeau s
ia ap . În apropiere se afla Sinagoga
unde de multe ori i Isus mergea s
asculte cuvintele înv tur . Ast zi
acest loc apar ine cre tinilor siro
catolici.

Dup amiaz am mers 7 km de la
Nazaret pentru a ajunge la Cana
Galilei. Aici în timpul unei nun i la
îndemnul mamei Sale Isus a s vâr it
prima minune, transformând apa în
vin pentru bucuria nunta ilor (In 2,1
11). În acest loc se g sesc dou biserici
una apar ine grecilor ortodoc i iar
cealalt este în grija fra ilor
franciscani.

Am continuat pelerinajul urcând pe
muntele Tabor (Ps 89,13), la o în l ime
de 588 metri. În timpurile vechi
Taborul servea de frontier între
triburile de Nord i cele de Sud. Pentru
cre tini Taborul este muntele sfânt
unde Hristos s a schimbat la fa în
glorie, str lucire, fiind înso it de
prezen a lui Moise i a profetului Ilie
(Lc 9,28 36).

Lumina Taborului, gloria
Domnului, speran a cre tinilor
chema i nu numai la moarte ci a
participa la Înviere.

În 1924 catolicii construiesc pe
vârful muntelui biserica Schimb rii la
fa , pe temelia altor biserici
anterioare din secolul al VI lea i
aceea a crucia ilor.

A treia etap

În cea de a treia etap pa ii no tri
ne am îndreptat spre nord în
Cezareea lui Filip situat la baza
muntelui Hermon, la grani cu Siria.
Numele s u ast zi este Banias care

deriv de la zeul Pan, în limba greac
Paneas. Irod construie te în acest loc
un templu fiului s u Cezar de unde i
ora ul î i ia numele. Aici Simon Petru
recunoa te în Isus pe Mesia: „Tu e ti
Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu” (Mt
16,16). Am vizitat aceste ruine
importante deoarece i azi din acest
munte izvor te apa limpede a
Iordanului. Ne am botezat cu ap din
izvorul Iordanului, m rturisind

Biserica de pe Muntele Tabor
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credin a noastr spunând Crezul i
lep dându ne de Satana pentru a ne
uni cu Hristos.

Pe Muntele Fericirilor am celebrat
Sfânta Liturghie pe un altar în aer
liber. Aici este o biseric franciscan
construit în 1937 i am avut impresia
c se aude i azi vocea Domnului care
proclam lumii întregi „Fericirile”
despre Împ r ia lui Dumnezeu,
v zând în împrejurimi numai ap , lacul
Galileii (Tiberiadei). Mai precis locul
unde Isus a stat cu ucenicii i mul imile
înv ându i „Fericirile” este mai jos,
sub acest deal pietros dar inaccesibil
din cauza faptului c s au construit
mai multe biserici în acest loc. Tot aici
am luat prânzul mâncând a a zisul
„pe te a Sfântului Petru”.

Am coborât s atingem apa M rii
Galileii (sau a Lacului Tiberiadei) de
unde, de pe malurile sale Isus cheam
la sine pe Petru, Andrei, Iacob i pe al i
Apostoli (Mt 4,18). În acest loc Isus
vindec un lepros (Mt 8,1), vorbe te
mul imii adunate pentru a L asculta
(Mc 3,7), merge pe apa agitat de vânt
(Mt 16,21), porunce te furtunii s se
opreasc (Mt 8,23). Pe muntele din
apropiere îi instituie pe cei
doisprezece (Mc 3,13): „Urma i m i
v voi face s deveni i pescari de
oameni. i imediat au l sat mrejele i
L au urmat” (Mc 1,17 18), aici a f cut
minunea înmul irii celor doi pe ti i a

celor cinci pâini „mâncând aproape
cinci mii de persoane” (In 6).

Tabgha – astfel se nume te acest
loc, care deriv din grecescul
„Heptapegon”, însemnând cele apte
izvoare de ap .

În 1932, s au g sit temeliile a dou
biserici bizantine cu unele dintre cele
mai frumoase mozaicuri din ara
Sfânt .

La câteva sute de metri întâlnim
biserica Primatului, construit pe
malul Lacului în anul 1934, în interiorul
acesteia am putut vedea o stânc
numit „Mensa Christi”. Tradi ia a
marcat aici întâlnirea lui Isus Înviat cu
Apostolii pe lâng focul aprins zicând
da i Mi s m nânc, apoi îndreptându
se c tre Petru care L a asigurat de
credincio ia lui zicându I: „Doamne, Tu
tii toate, Tu tii c te iubesc”; iar
Mântuitorul îi încredin Biserica:
„P store te mielu eii mei, pa te oile
mele” (Cf. In 21).

Mergând apoi patru km pe malul
lacului, aproape de locul de v rsare a
Iordanului, am ajuns la Capernaum.

Când Isus i a început via a public
în Nazaret nu a g sit primirea pe care
o a tepta. „În adev r v zic: nici un
proroc nu este bine primit în patria sa”
(Lc 4,24). L au condus pân aproape
pe vârful unei coline, ca s L arunce
(Lc 4,28). Atunci Isus p r se te ora ul
s u stabilindu se la Capernaum unde
locuie te aproape doi ani. Aici este i
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casa Sfântului Petru (Mt 8,5). Isus a
predicat de multe ori în Sinagoga
ora ului, a f cut multe minuni
(vindec un lepros, pe soacra lui Petru,
pe sluga centurionului, etc.) precum
ne relateaz evanghelistul Matei în
primele cincisprezece versete ale
capitolul opt. Paraliticul coborât cu
patul prin acoperi ul casei (Mc 2,1 5),
fiica lui Iair (Mt 9,23 25), omul cu
mâna paralizat , etc.

Dar dup câte tim Isus la urm nu
a binecuvântat acest ora din cauza
necredin ei
popula iei (Mt
11,23 24), iar
aceast
profe ie s a
împlinit atunci
când
Cafernaum a
fost distrus
aproape s se
uite i
amintirea locului
acestuia.

În anul 1905, doi arheologi germani
au început s cerceteze zona. Ace tia
au fost ajuta i de popula iile de
beduini, simpli p stori care au
transmis din genera ie în genera ie
loca ia acestui ora , iar în locul indicat
a fost descoperit Sinagoga.
Cercet rile au fost continuate mai apoi
i de fra ii Franciscani în anul 1925 i în
anul 1968. Descoperirea cea mai

important este Sinagoga, care
dateaz aproape din anul 244 dup
Hristos, construit pe ruinele alteia
mai vechi. Se poate vedea în interiorul
ei opera centurionului roman, al c rui
serv a fost vindecat de c tre Isus, la
cererea evreilor care au m rturisit c
cet eanul roman a construit Sinagoga
(Lc 7,4 5). S au g sit sculpturi în piatr
cu simboluri romane, iudaice, steaua
lui David, Arca Alian ei..., iar mai
recent s au descoperit temeliile altor
camere care ar putea casa Sfântului

Petru.
Am putut

traversa lacul
Galilei cu barca,
pe apa lini tit
sim indu ne de
parc am fi
împreun cu
Domnul i cu
Apostolii. Am
v zut a ez rile

bogate i
aglomera iile

urbane din jurul lacului care au peste
15.000 de locuitori.

Cea de a patra etap .
Din muntele c, Iordanul coboar

pân în profunditatea M rii Moarte
aproape 320 km. Marea Moart cu
apa ei s rat se extinde pe o suprafa
de 900 de Km p tra i, cu o adâncime
de 400 de metri i 430 de metri sub
nivelul m rii, cea mai adânc de la

Pe terile de la Qumran
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nivelul p mântului. Din numele pe
care îl are se în elege c în aceast
mare lipse te via a, animalele,
vegeta ia deoarece apa este foarte
s rat , de ase ori mai mult decât cea
a oceanului. Prin densitatea apei,
corpul omenesc r mâne la suprafa
f r mari eforturi. Statul Israel a
început s valorifice resursele acestei
ape: sodiu, magneziu i potasiu.

Qumran, este un munte din partea
de Vest a M rii Moarte. În anul 1947,
un beduin c utând o capr pierdut ,
vede o pe ter i arunc în untru o
piatr care produse un zgomot de oale
sparte. L a cuprins frica gândind c
sunt duhuri rele. A doua zi se
reîntoarce împreun cu un veri or al
s u traversând grota au g sit oale mari
de p mânt unele fiind acoperite. Ei
credeau c vor g si aur, argint, dar v d
în ele suluri de pergament în total
apte, dar înscrierile de pe ele îi las
indiferen i.

Într o zi la Betleem, beduinul a
povestit la un cre tin sirian,
descoperirea sa. El a acceptat s
primeasc aceste suluri de pergament
scrise i s le duc la mitropolitul sirian
al Ierusalimului, la început ducând
doar patru din cele apte. Episcopul
recunoa te scrisul în limba ebraic
veche i le vinde în Statele Unite. Sunt
recump rate la un pre mare de c tre
Yagacl Yadiu care le readuce în Israel
astfel încât azi pot fi admirate în

Templul C r ilor din Ierusalim. Unul
reprezint întregul text al profetului
Isaia. Acesta este în lungime de 8
metri i 30 cm l ime. În anul 1949,
profesorul Harding, directorul
„Antichit ii” din Iordania i p rintele
de Vaux de la coala Biblic din
Ierusalim, con tien i de importan a
descoperirilor, au reînceput cercet rile
pe malurile M rii Moarte urmând
sfaturile beduinilor, g sind astfel circa
30 de grote. În timpul acestor
cercet ri au mai descoperit mii de
fragmente de manuscrise. În anul
1952, la numai 100 m de Qumran, au
descoperit texte în limba ebraic
veche pe pergament sau papirus,
foarte importante.

Esenii, aceast sect religioas s a
retras în de ert pentru a duce o via
de rug ciune, medita ie, s r cie i
castitate, asem n tor cu modelul de
via monastic . Istoricul Iosif Flavius
aminte te c exist aici acest stil de
via religioas înc din secolul doi
înainte de Hristos, dar cutremurul din
anul 31 î.Hr., i a determinat pe mul i
s p r seasc acest loc, al ii reîntors
mai târziu, dar în anul 68 d.Hr.,
împ ratul Titus a împr tiat revolta
iudaic din Ierusalim. Esenii au ascuns
bunurile lor cele mai pre ioase, c r ile
despre sfin i i scrierile lor în grotele
vecine. De ertul a p strat în secret
aceste comori pentru mai bine de
2000 de ani.
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Temeliile acestei m n stiri de la
Qumran se v d i ast zi pe o lungime
de 40 m i pe o l ime de 30 m. În jurul
edificiului erau instala ii pentru
fabricarea ceramicii, vopsitoria, piscine
de ap pentru b ile rituale i
numeroase cisterne pentru captarea i
p strarea apei care provenea din
munte. S a mai descoperit i un cimitir
cu 1100 morminte.

Ierihonul are o istorie foarte veche,
dup unii studio i mai mult de 1300 de
ani î.Hr., de la intrarea poporului
ebraic în P mântul promis. Ierihonul a
fost primul ora din Canan
(P mântul f g duin ei) c zut în
mâinile izraeli ilor. Se aminte te
în Biblie c la sunetele
trâmbi elor, propuse de Iosua, au
c zut zidurile Ierusalimului.
Profetul Eliseu în acest loc îndulci
apele (2Re 2,19). Este un ora cu
foarte mult verdea , un p mânt
foarte bun i bogat în fertilitate.

Ierihonul se g se te la 30 de
km de Ierusalim, i la 8 km de
Iordan, locul unde a fost botezat
Isus (îns aceast parte a Iordanului
este pe teritoriul unei alte ri,
Iordania).

Isus a venit de multe ori la Ierihon,
a f cut multe minuni: întâlnirea cu
Zaheu care s a urcat într un sicomor
pentru a L putea vedea pe
Mântuitorul, acest arbore se poate

vedea i azi având o vârst mai mare
de 2000 de ani.

Aproape de Ierihon este i muntele
Gebel Quarantal, în partea de Vest a
ora ului, unde Isus a fost dus (dup ce
a fost botezat) pe vârful lui de c tre
diavol în cea de a treia ispitire,
diavolul ar tându I toat bog ia
Ierihonului. În secolul al VI lea a fost
construit o biseric , p r sit în
secolul al XIII lea, i reocupat în anul
1874 de greco ortodoc i, care au
întemeiat o m n stire în acest loc. În
acest loc am i luat prânzul.

Betania

Dup prânz am urcat spre
Ierusalim, traversând de ertul, pustiul
ajungând în Betania unde am celebrat
Dumnezeiasca Liturghie. Acest ora se
g se te la baza muntelui m slinilor, la
3 km de Ierusalim în partea de Est.
Aproape din secolul al IV lea, numele

Betania
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ora ului este Al Azariya, amintind de
Laz r care a tr it aici cu surorile lui
Marta i Maria, un loc lini tit i retras,
unde i Isus venea des s i viziteze pe
prietenii S i (Lc 10,38 41).

În Betania Isus a înviat pe Laz r, i
cu alt ocazie în casa lui Simon
leprosul Maria vars ulei parfumat pe
capul lui Isus.

În anul 1949 franciscanii au f cut
s p turi pentru a g si mormântul lui
Laz r i au descoperit cu aceast
ocazie temelia a dou biserici i a unei
m n stiri cruciate. În interiorul se pot
admira mozaicuri din secolul al IV lea,
i alte coloane apar inând loca urilor
vechi. Biserica actual este din anul
1952, fiind construit pe temeliile
bisericilor vechi. În secolul al XVIII lea
franciscanii ob in dreptul de a
deschide u a care permitea accesul la
mormântul lui Laz r, coborând 22 de
trepte întunecoase. Ast zi mormântul
este în grija musulmanilor, care între
biseric i mormânt au construit o
moschee.

În sâmb ta Floriilor de la biserica
din Betania, Biserica catolic , se face o
procesiune solemn împreun cu
Patriarhul pân la Ierusalim, cu cânt ri
i rug ciuni purtându se ramuri în
mâini.

Ierusalimul

În sfâr it ajungem i la locul mult
dorit i a teptat de to i, Ierusalimul,
unde vom poposi 4 zile pân la

reîntoarcerea în Cetatea Etern ,
Roma.

Ierusalimul dup pozi ia sa
geografic , poate fi considerat
„regele” tuturor ora elor lumii.
Regalitatea sa nu are nimic din cele
materiale, ci, m re ia sa este fondat
pe faptul c Dumnezeu a ales acest loc
pentru a proclama numele S u în fa a
na iunilor. Profe ii i Isus Hristos au
proclamat aici pentru prima dat
exigen ele drept ii i dreptului uman.
Idealul lor de pace i iubire inspir i
ast zi umanitatea în c utarea fericirii.

Aici se întâlnesc cele trei religii
monoteiste care consider Ierusalimul
ca fiind un ora sfânt. Pentru evrei,
Ierusalimul este simbolul m ririi, slavei
istoriei lor trecute i speran a într o
lume viitoare. Pentru cre tini este
locul unde Isus a tr it, a suferit, a fost
r stignit, a învins moartea i p catul
prin Învierea Sa. Pentru musulmani
este locul sfânt un profetul Mahomed
a fost ridicat la cer.

Ierusalimul înseamn : pace, dar din
p cate spada nu a încetat uciderea
fiilor s i în timpul istoriei. Nici un alt
ora nu a avut atâtea r zboaie ca el. A
fost asediat de mai mult de 50 de ori,
ocupat de 26 de or cu arme i distrus
de cel pu in 10 ori. Originile lui se
pierd în nop ile istoriei. De el se
vorbe te prima dat în Biblie sub
numele de Salem, care înseamn
„pace”, în episodul întâlnirii lui
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Avraam cu Melchisedec. Melchisedec
este regele Salemului, care îi aduce
jertf de pâine i vin, fiind preotul
celui Preaînalt (Gen. 14,18).

Va urma…
Pr. Serafim Iulian VESCAN 

Cinci ani de existen a parohiei Euclide –Roma Nord
Duminic – 24 octombrie 2010

S rb toare mare ast zi în partea de
nord a Romei, mai precis în parohia
Euclide, acolo unde credincio ii
acesteia au s rb torit împreun cu
parohul lor, p rintele Serafim, cinci ani
de existen .
M rturisesc c de i am intrat în

contact cu aceasta parohie de foarte
pu in timp (aproximativ un an), totu i
atmosfera i oamenii care activeaz în
aceast comunitate m au f cut s m
simt mereu ca i acas . Ca i tân r
student plecat de curând de pe
plaiurile natale, am reu it s descop r
în sânul parohiei Euclide un
extraordinar spirit de întrajutorare i
de comuniune i mai ales o dorin de
cunoa tere spiritual care îi face pe
fiecare dintre ace ti credincio i un
punct de reper al p str rii i
perpetu rii tradi iei cre tine
române ti.
Luând contact cu aceast parohie,

nu am putut s nu observ o
caracteristic aparte a acesteia i
anume faptul c aici nu se ine cont de
delimit rile zonale, fiind strân i laolalt
români din toate zonele rii. Aceste

leg turi m au dus imediat cu gândul la
Colegiul “Pio Romeno”, în care
locuiesc de mai bine de un an i în care
la fel ca i în aceasta parohie, locuiesc
i înva tineri studen i din diferite
eparhii ale rii.
S rb toarea a fost deschis de

Sfânta Liturghie, celebrat de p rintele
Claudiu Pop, Rectorul Colegiului “Pio
Romeno”, principalul invitat la acest
eveniment în calitatea Dumnealui de
proasp t coordonator pastoral al
credincio ilor greco catolici din Italia.
Al turi de domnia sa, au concelebrat
p rintele Vasile Gorzo i p rintele
Anton Cioba, doi dintre preo ii de
marc ai Colegiului “Pio Romeno”;
p rintele Dumitru Simionca din
Bistri a, împreun cu p rintele paroh
Serafim. R spunsurile la Liturghie au
fost date de c tre studen ii colegiului,
care au fost condu i de c tre maestrul
Andrei Roman. M am bucurat mult s
aud i credincio ii acestei parohii care
în num r mare au participat la acest
eveniment i care în timpul Sfintei
Liturghii au cântat cu mare însufle ire.
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La finalul Liturghiei, în cadrul
predicii sus inute de c tre p rintele
Rector Claudiu Pop, a fost eviden iat
ideea întrajutor rii i a comuniunii
dintre credincio i, pornind de la
episodul biblic în care Isus îl
t m duie te pe omul îndr cit,
alungând diavolii într o turm de porci,
episod în care este eviden iat tocmai
aceast grij fa de avu iile lume ti,
reprezentat aici de turma de porci
care se îneac în mare, în detrimentul
ajutor rii îndr citului. La sfâr itul
Sfintei Liturghii, p rintele Garcia
Marcos, superiorul casei Curiei
Generale a p rin ilor claretieni, unde
celebr m Sfânta Liturghie în toate
duminicile, a adresat salutul s u
p rintelui Claudiu Pop, preo ilor i
studen ilor prezen i.
Momentele care au urmat

Liturghiei, au continuat s rb toarea
parohiei, printr o prezentare a
diferitelor activit i din ace ti cinci ani,
printr un program folcloric sus inut de
membrii acesteia, precum i de un
p r stas în cinstea celor deceda i din
familiile fiec ruia.

i pentru a încheia într o atmosfer
de confort i buna dispozi ie,
s rb toarea s a încheiat cu o mas
festiv , la care au luat parte atât
membrii parohiei cât i invita ii din
partea Colegiului Pio Romeno, precum
i distin ii preo i i surori, avându l în
fruntea lor ca i conduc tor i

coordonator pe p rintele paroh
Serafim. Amintim cu bucurie prezen a
p rintelui Leeandro Fanlo i a
p rintelui Vincenzo Sanz, superiorul
comunit ii claretiane din zona Euclide
care au salutat ini iativa i s rb toarea
noastr . Masa a fost pres rat cu
momente poetice i cu recitaluri de
muzic popular , încheindu se cu
mul umiri din partea credincio ilor
pentru parohul lor, cel care a reu it
prin felul domniei sale de a fi i printr o
munca neîntrerupt s îi strâng la un
loc pe to i ace ti romani cre tini, care
al turi de motivul unei munci mai bine
pl tite într o ar str in , au avut pe
tot parcursul acestor cinci ani, un
puternic motiv i suflu spiritual, care a
reu it s îi in mereu împreun …
Al turi de mul umirile acestor

credincio i, dorim i noi, membrii
colectivului de studen i ai Colegiului
Pio Romeno, în frunte cu p rintele
rector Claudiu Pop, sa îi ur m
p rintelui paroh Serafim, mul i ani cu
s n tate i multe roade spirituale în
munca pe care acesta o desf oar în
mult iubita sa parohie. Fie ca bunul
Dumnezeu s v c l uzeasc în
continuare pa ii spre împlinirea voin ei
Sale supreme, ca doi sau mai mul i
(credincio i) s fie împreun , pentru ca
acolo s fie i Hristos în mijlocul lor.
La mul i ani Euclide, la mul i ani

iubi ilor credincio i…
Marcel Daniel Achim
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Prezen a vindec toare a lui Isus
Predica P rintelui Claudiu Pop, Rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno 
din Roma, i Coordonator Pastoral al credincio ilor greco-catolici din Italia 

(Euclide – Roma 24 octombrie 2010)

În jurul Sfântului Altar, acest loc
minunat în care se întâlne te cerul cu
p mântul i în care ne întâlnim i noi, e
nevoie s ne aducem aminte mereu c
suntem fra i în Hristos i împreun fii a
lui Dumnezeu. De aceea porunca
Bisericii de a sfin i ziua Domnului sau
Sfintele S rb tori, nu e pentru noi doar
o obliga ie exterioar , ci trebuie s o
sim im ca pe o necesitate intim , care
ne cople e te de haruri i de
binecuvânt ri ori de câte ori ne
apropiem de Sfânta Mas a Altarului.
Suntem i noi ca i ucenicii în jurul

lui Hristos, acum 2000 i mai bine de
ani, când ascult m Cuvântul lui
Dumnezeu, atunci când ascult m
Sfânta Evanghelie i ne împ rt im cu
Trupul i Sângele lui Hristos. Este o
binecuvântare special pentru fiecare
dintre noi, pentru familiile noastre,
aceea de a participa în sfânta zi de
duminic la Dumnezeiasc Liturghie. E
o binecuvântare ce se extinde la cei pe
care îi purt m în inim , fiindc
îndurarea lui Dumnezeu nu cunoa te
grani ele timpului i a spa iului.
Sfânta Evanghelie de ast zi ne

aduce aminte de prezen a
vindec toare a lui Isus în via a noastr ,
o prezen pe care probabil o

cunoa tem deja. Sunt convins c
fiecare dintre noi am avut ocazia, în
momente dificile ale vie ii sau
dimpotriv în momente de bucurie, s
sim im prezen a cald i blând a lui
Isus în via a noastr . i de aceea e bine
s p str m în inim , la fel ca i Maica
noastr , toate aceste lucruri. S ne
aducem aminte din când în când, cât
de mult bine ne a f cut Dumnezeu.
Iat c L vedem în evanghelia de

ast zi pe Isus care st pâne te diavolii,
care vindec , elibereaz . Dar ca s
în elegem mai bine evanghelia de
ast zi ar trebui s citim câteva versete
înainte, din acela i capitol, fiindc este
momentul în care Isus împreun cu
apostolii se g se te în corabie pe mare.
Iat apa, acest simbol cu dou valen e,
cu dou semnifica ii în Sfânta
Scriptur . Pe de o parte tim ca apa
este d t toare de via , semn al vie ii.
Astfel ne putem aduce aminte de apa
botezului care a curs pe capetele
noastre în momentul în care am primit
aceast Sfânt Tain . Iat deci apa ca i
simbol d t tor de via . Dar mai este i
o alt ap , apa potopului care distruge.
i vedem în versetele care preced
evanghelia de ast zi, o mare, o ap
care este gata s i înghit pe ucenici i
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pe Isus împreun cu ei. Un Isus care
chiar dac aparent absent, se ridic i
porunce te valurilor i vântului s se
opreasc , iar marea redevine
d t toare de via .
De câte ori nu sim im i noi aceste

vânturi, aceste valuri ale vie ii care ni
se pare c sunt gata s ne înghit ; i de
câte ori nu ni se pare i nou c Isus
doarme, c este absent, c nu tie de
noi. Când credem acest lucru s ne
aducem aminte de cuvintele
evangheliei prin care Isus ne spune:
„Nu v fie team !”. „Sunt tot timpul cu
voi”. „Bucura i v !” Un adev rat
cre tin nu are dreptul s se team
fiindc trebuie s i aduc aminte în
fiecare clip c este un prieten intim a
lui Isus, al Fiului lui Dumnezeu. i în
via a noastr atunci când Isus este
prezent, toate lucrurile care nu par la
locul lor î i recap t normalitatea.

i iat c Isus trece cu corabia în
inutul gherghesenilor, un inut p gân
i sim im imediat cum si aici, la fel ca
pe mare, haosul se transform în
ordine. Un haos ini ial: un om care în
loc s fie îmbr cat umbl gol ( i ne
putem gândi la momentul p catului,
atunci când suntem dezbr ca i de
haina botezului, de haina
dumnezeiasc i suntem goi). Un om
care în loc s locuiasc în cas
locuie te în morminte. Acolo unde ar
trebui s fie via a g sim moartea.

Ce se întâmpl în momentul în care
Isus se apropie? Totul revine la normal.
Îl vedem dup câteva momente pe
acela i om, îmbr cat, stând lâng Isus
i departe de morminte, aceste locuri
de moarte. Exist un moment
important în toat aceast întâlnire
dintre Isus i omul îndr cit. Isus
întreab numele diavolului, iar el îi
r spunde: „Legiune”. Dac v ve i uita
cu aten ie în Sfânta Scriptur , ve i
vedea cât de important este numele
cuiva. De cele mai multe ori numele i
persoana sunt una i acela i lucru.
Dac ne gândim doar la numele
Arhanghelului Mihail (cel care este
îngerul prin excelen care îl învinge pe
cel r u), Mihail înseamn „Cine este ca
Dumnezeu”. Iat c acest nume care l
desemneaz pe cel care se opune
diavolului, desemneaz implicit i
misiunea îngerului.

S ne aducem aminte de botezul
nostru, s ne aducem aminte c am
primit un nume, nu doar de la p rin ii
no tri, nu doar prin na ii no tri, ci am
primit un nume de la Dumnezeu. Iar în
momentul botezului nu am primit doar
un nume nou ci i o nou identitate:
suntem fii i fiice a lui Dumnezeu. Iat
ce uit m de multe ori în zilele de
ast zi, când aproape totul în jurul
nostru încearc s ne spun c suntem
neimportan i, c nu avem nici o
valoare, c suntem un „nimeni” în
lumea imens în care tr im. Cine ne
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cunoa te pe noi? Câ i prieteni avem în
jurul nostru? Acolo unde aparent
lipsesc prietenii, oamenii, Dumnezeu
este prezent pentru c El ne tie pe to i
cei care suntem aici, nu doar ca i grup,
ca i comunitate, ci ne tie pe fiecare în
parte. Fiecare dintre noi e prezent în
inima lui Dumnezeu, cu cererile
noastre, cu casa noastr , cu rudeniile
noastre, cu cei adormi i din familiile
noastre.
Dumnezeu ne tie pe nume i doar

atunci când con tientiz m acest lucru
sim im c ldura prezen ei Sale. Aduce i
v aminte c dup înviere, Maria
Magdalena, cea care îl cuno tea atât
de bine pe Isus nu L recunoa te. Doar
când Mântuitorul îi spune „Maria” i se
deschid ochii i ea îl vede cu adev rat.
La fel i noi, atunci când îl l s m pe
Dumnezeu s ne cheme pe nume,
sim im c El este cu noi, c a fost tot
timpul lâng noi chiar dac nu L
vedem, nu L sim im întotdeauna.

La sfâr itul evangheliei, persoana
vindecat , eliberat vrea s L urmeze
la fel ca i ceilal i apostoli pe Isus. Dar
Isus îi spune: „Întoarce te în casa ta i
spune tuturor cât bine i a f cut ie
Dumnezeu!”. Iat dar, lucrul important
pe care ar trebui s l facem. i iat de
ce spuneam la început c este bine ca
la fel ca i Maica Sfânt , s p str m în
inima noastr tot ceea ce Dumnezeu a
f cut pentru noi i s s rb torim din
când în când prin aceast amintire. i

în Vechiul Testament poporul ales î i
aducea aminte de ceea ce Dumnezeu a
f cut în via a lor i transmitea copiilor,
noilor genera ii acelea i lucruri. În
momentul în care ne aducem aminte
de felul în care am ajuns aici, de felul în
care Dumnezeu a lucrat în via a
noastr , putem i noi s devenim
m rturii vii pentru cei din jurul nostru
i s spunem i altora cât bine ne a
f cut nou Dumnezeu.

Un ultim lucru la care ne putem
gândi: vedem c Isus învinge r ul, i ne
putem întreba: atunci de ce mai exist
r ul în lumea în care tr im; de ce mai
exist r ul în via a noastr , de ce exist
suferin în via a noastr dac Isus a
învins r ul. Tot evanghelia de ast zi ne
lumineaz în acest sens. Dac a i
ascultat cu aten ie, to i locuitorii din
acel inut vin la Isus. i ne am fi
a teptat s I mul umeasc , s fie
bucuro i c e în mijlocul lor. Singurele
cuvinte pe care ace tia i le adreseaz
sunt: „Pleac de la noi”. Poate pentru
c nu i mai v d turma de porci i
poate c în via a lor valoreaz mai mult
turma de porci decât un semen de al
lor vindecat. Poate în sufletele i vie ile
noastre r mân urme din acel teritoriu
al gherghesenilor, locuri pe care nu am
decis daca s le d m sau nu lui Isus.
Mai st m înc în cump n dac e mai
important averea, banii, bog ia sau
Isus. Turmele de porci mai pasc poate
i în sufletele noastre. Iat unde avem
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noi de lucrat. Isus a învins r ul, iar noi
urmeaz s L l s m pe Isus s înving
r ul i în sufletele noastre. Avem o
poart care se poate deschide doar din
interior, doar noi îi putem da acces lui
Isus în vie ile noastre. Cu fiecare Sfânt
Liturghie la care participa i, cu fiecare
rug ciune pe care o face i în casele i

familiile voastre, îl l sa i pe Isus s fac
un pas în plus în sufletele voastre.

L sa i turmele de porci s mearg în
treaba lor, fiindc Isus este adev rata
valoare, adev rata vindecare,
adev rata bog ie a vie ii noastre!
Amin

Pr. Claudiu Pop

Inima care arde de iubire

Maica Tereza de Calcutta,
întemeietoarea ordinului surorilor
carit ii, a vorbit i a m rturisit în via a
sa valorarea bucuriei care izvor te din
iubirea adev rat d ruit
aproapelui. Exemplul s u de
tr ire cre tin este
caracterizat tocmai de
aceast inim mistuit de
iubire care nu contene te s
d ruiasc bucurie celor
întrista i. S medit m la cele
spuse de Maica Tereza de
Calcutta i s încerc m s
tr im cu bucurie i senin tate
propria via .

O inim plin de bucurie
este rezultatul unei inimi care arde de
iubire.

Bucuria nu este doar o chestiune de
temperament, întotdeauna este greu
s i p strezi bucuria, motiv în plus
pentru care încerc m s o ob inem i s
o facem s creasc în inimile noastre.

Bucuria este rug ciune; bucuria este
for ; bucuria este iubire. Cel care
ofer ceva cu bucurie d mai mult.

Copiilor i s racilor, tuturor celor

care sufer i sunt singuri, d ruie te le
întotdeauna un zâmbet senin; nu le
ar ta doar grija ta, ci d le i inima ta.
Poate c nu reu im s d m mult, dar
mereu putem oferi bucuria care
izvor te dintr o inim plin de
dragoste.

Dac ai greut i la serviciu i le
accep i cu bucurie i le întâmpini cu
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zâmbet, în cazul acesta, ca în multe
altele, vei vedea c binele t u d
roade.

În plus, cel mai bun mod de a i
ar ta recuno tin a este de a accepta
totul cu bucurie.

Când e ti bucuros, acest lucru reiese
din str lucirea ochilor i din aspectul
t u, din felul de a vorbi i de a i
exprima bucuria. Nu vei putea s o
ascunzi pentru c e debordant .

Bucuria este contagioas . Încearc ,
prin urmare, s fii mereu de o bucurie
debordant , oriunde te ai afla. Bucuria
i a fost dat omului ca s se bucure în
numele lui Dumnezeu de speran a
binelui etern i de toate lucrurile bune
pe care le prime te de la el. Prin
urmare, vei ti cum s te bucuri cu
prosperitatea vecinului t u i cum s te
sim i neîmplinit de lucrurile f r sens.

Bucuria trebuie s fie unul dintre
pivo ii existen ei noastre. Este

emblema unei personalit i generoase.
Uneori, este chiar pelerina care
acoper o via de sacrificiu i de
d ruire proprie. Persoana care are
acest dar atinge de multe ori culmi
înalte. El sau ea este ca soarele într o
comunitate.

Ar trebui s ne întreb m: „Am
cunoscut eu într adev r bucuria de a
iubi?”. Dragostea adev rat este o
dragoste care ne produce durere, care
r ne te, i totu i, ne aduce fericire. De
aceea trebuie s ne rug m i s cerem
curajul de a iubi.

Dumnezeu s i întoarc prin
dragoste, dragostea pe care ai d ruit o
i toat bucuria i pacea pe care ai
sem nat o în jurul t u, în toat lumea

[Maica Tereza de Calcutta în
„Vitamine zilnice pentru suflet 6” de
Humberto A. Agudelo C., Editura
Pauline, Bucure ti 2004, pp. 75 77.]

 tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri tiri tiri  

29.10.2010: Sesiunea de toamn  a Sinodului Biericii Române Unite 

În perioada 26 28 octombrie 2010 s au desf urat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului
Major, lucr rile sesiunii ordinare de toamn a Sinodului Episcopilor Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco Catolic . Au participat urm torii membri ai Sfântului Sinod:
Preafericitul P rinte Lucian Mure an, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco Catolic ; Preasfin itul Virgil Bercea, Episcop de Oradea; Preasfin itul
Florentin Crih lmeanu, Episcop de Cluj Gherla; Preasfin itul Alexandru Mesian, Episcop
de Lugoj; Preasfin itul Ioan i e tean, Episcop de Maramure ; Preasfin itul Mihai Fr il ,
Episcop auxiliar de Alba Iulia i F g ra , vicar de Bucure ti; Preasfin itul Vasile Biz u,
Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore. A absentat Preasfin itul John Michael Botean,
Episcop de St. George în Canton, Ohio (SUA), care s a adresat Sinodului printr o
scrisoare. Lucr rile Sfântului Sinod au decurs într un spirit de colaborare fratern sub
pre edin ia Preafericitului P rinte Lucian.
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Sinodul a început prin celebrarea unui Te Deum laudamus, oficiat în Catedrala din
Blaj, iar în zilele urm toare, lucr rile au fost deschise prin celebrarea Sfintei Liturghii.
Prima parte a lucr rilor au avut un
caracter informativ: au fost trecute în
revist toate activit ile Comisiilor
Sinodale i s au analizat rezultatele
unor evenimente importante din via a
Bisericii. Preasfin itul Florentin a
prezentat un raport al activit ii
Comisiei Interna ionale Mixte pentru
Dialogul Teologic dintre Biserica
Catolic i Bisericile Ortodoxe,
eveniment desf urat la Viena în
perioada 20 27 septembrie a.c.,
precum i un raport asupra activit ilor
recente ale Consiliilor Superiorilor Majori din România. Preasfin itul Virgil a prezentat
rezultatele recentului Sinod al Episcopilor pentru Orientul Mijlociu, care s a inut la
Roma în perioada 10 24 octombrie a.c., precum i concluziile Forumului Catolic Ortodox
de la Rhodos, din perioada 18 22 octombrie a.c.

În aceast sesiune Sinodul a luat urm toarele decizii: aprobarea Statutului
Tribunalului Sinodului; aprobarea raportului definitiv al Conferin ei BRU Renovabis,
conferin desf urat la Blaj în perioada 18 20 octombrie a.c., asumat de c tre Sinodul
Episcopilor ca document de baz pentru viitoarea organizare a activit ilor pastorale ale
Bisericii; inventarierea i valorificarea patrimoniului eparhiilor; se va organiza, cât mai
curând posibil, o întâlnire a lucr torilor media din BRU, cu scopul de a facilita o mai
bun comunicare între eparhii; s a aprobat bugetul de venituri i cheltuieli i raportul
financiar de investi ii pe anul 2011 ale Curiei Arhiepiscopiei Majore; se va face un studiu
de c tre vicarii generali, pentru a analiza posibilitatea i utilitatea rearond rii eparhiilor.
Pe ordinea de zi s au mai reg sit teme de actualitate ale vie ii i activit ii biserice ti din
ar i str in tate, precum i probleme disciplinare i canonice.

În prezen a unui numeros auditoriu, membrii Sfântului Sinod au participat, în seara
zilei de 27 octombrie a.c., la lansarea volumului Biserica Român Unit cu Roma, Greco
Catolic , în anii comunismului – M rturii, de Ioan Moldovan i Alexandru Pet rlecean.

Seara s a încheiat cu un concert de muzic sacr sus inut de soprana Daniela Vl descu i

Veta Biri . S a stabilit ca urm toarea sesiune ordinar a Sinodului s aib loc în perioada

8 10 iunie 2011, la Blaj. (Comunicat semnat de notarul Sinodului Episcopilor, pr. William

A. Bleiziffer)

 tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri  tiri tiri tiri  
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Riassunto per i nostri amici italiani

Pellegrinaggio nella Terra Santa,

seguendo i passi di Gesù di Nazaret è il
titolo dell’articolo di padre Serafim Iulian
Vescan responsabile della comunità
romena nel quartiere Euclide di Roma,
che insieme ad alcuni fedeli romeni è
stato presente in questo pellegrinaggio.
L’esperienza del pellegrinaggio nella
Terra Santa è tutt’ora uno dei punti più
forti della fede cristiana. Vedere i posti
dove Gesù ha vissuto la Sua esistenza
terrena, rappresentano per noi cristiani,
il “Vangelo vivo” che ci aiutano a
comprendere meglio i testi della Sacra
Scrittura.

Il testo è articolato in quattro tappe
che scandiscono la descrizione dei luoghi
più importanti della visita nella Terra
Santa.

La prima tappa ci mostra la bellezza
della metropoli Tel Aviv, città culturale,
industriale e commerciale dell’Israele,
poi viene ammirata nella sua bellezza
Haifa, terza città importante della
nazione che offre un bellissimo
panorama verso il Mare Mediterraneo.
Nei pressi si trova anche il monte
Carmelo (il cui nome Karem El significa
“la via del Signore”) che viene ricordato
nell’Antico Testamento (1Re 17,19) nella
difesa della retta fede nel Dio vivo da
parte del profeta Elia. Nella grotta dove
riposava il profeta si è celebrata la prima
Divina Liturgia di questo pellegrinaggio.
Il monte Carmelo è anche il luogo della

nascita dell’ordine dei Carmelitani, che
risale al XII esimo secolo.

La seconda tappa descrive la visita di
Nazareth, il luogo dell’Annunciazione
(dove si è celebrata la Santa Messa).
Nazareth è anche la città dove Gesù ha
vissuto l’ infanzia, e dove insieme a San
Giuseppe lavora il legno. È stato visitato
anche il luogo del primo miracolo di
Gesù, Cana di Galilea, dove l’acqua è
stata trasformata in vino. Oggi ci sono
due chiese una dei greci ortodossi e
l’altra dei cattolici curata dai francescani.
Nello stesso giorno si è visitato anche il
monte Tabor, il luogo della
trasfigurazione di nostro Signore. La
chiesa che è stata visitata fu costruita
nel 1924 sui resti di antiche chiese
risalenti al VI secolo.

La terza tappa è iniziata con la visita
della Cesarea di Filippo, che si colloca
alla base del monte di Hermon. Questo
fu il luogo della professione di fede di
San Pietro che riconobbe Gesù quale
Messia. Il viaggio continua fino alle fonti
del fiume Giordano, lì i presenti sono
stati battezzati in ricordo del battesimo
di Gesù da parte di Giovanni. La Santa
Messa è stata celebrata sul monte delle
Beatitudini. La chiesa costruita nel 1937
è il luogo dove si ha l’impressione di
sentire il Signore dire le Beatitudini. Il
Mare della Galilea è il luogo della
chiamata dei discepoli. E’ stata visitata
anche la chiesa del Primato, costruita
sulle rive del lago nel 1934, è il luogo
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dell’incontro dei discepoli con il Risorto.
Nelle vicinanze si trova anche Cafarnao
dove il Signore ha compiuto molti
miracoli, e poi attraversando il lago si
sono potute ammirare le bellezza dei
posti.

La quarta tappa inizia con la visita del
mar Morto, poi continua con la visita del
Qumran dove si sono trovati delle
pergamena con le Sacre Scritture. Gerico
la prima città del Canan, ricordata anche
nell’Antico Testamento; è anche il luogo
dell’incontro di Gesù con Zaccheo.
Attraversando il deserto verso
Gerusalemme siamo arrivati anche a
Betania, il luogo dove è stato riportato
alla vita Lazzaro.

Finalmente siamo arrivati anche a
Gerusalemme, una città che ricorda così
tanti eventi che hanno marcato l’intero
cristianesimo. Incontriamo qua le tre
grandi religioni che considerano
Gerusalemme come Città Santa: il
giudaismo, il cristianesimo e l’islam.
Nella Genesi 14,18 si ricorda questa città
con il nome Salem che significa pace, la
sua storia si perde nei tempi antichi.
Melchisede è il re del Salem che offre
come sacrificio a Dio, pane e vino.

Certamente vedendo tutto ciò
diventa più facile la comprensione delle
Sacre Scritture.

Marcel Daniel Achim, allunno del
Collegio Pontificio Pio Romeno ci
presenta la festa del 24 ottobre 2010
che ha marcato i cinque anni di

esistenza della comunità romena di

Euclide condotta da padre Serafim Iulian
Vescan. Alla presenza di tanti fedeli, la
Divina Liturgia è stata presieduta dal
Rettore del Collegio Pontificio Pio
Romeno e Coordinatore Pastorale dei
fedeli greco cattolici d’Italia, padre
Claudiu Pop, insieme a padre Vasile
Gorzo e padre Anton Cioba del
medesimo Collegio e a padre Serafim
Vescan, il responsabile della comunità
romena di Euclide. Siamo stati contenti
di avere tra noi anche un sacerdote dalla
Romania, si tratta di padre Dumitru
Simionca. Il coro del Collegio, sopra
nominato, ha animato la celebrazione
della Divina Liturgia. Alla fine della
celebrazione padre Garcia Marcos,
superiore della casa Generalizia
claretiana, ha salutato padre Claudio, gli
altri preti, gli studenti e tutti i presenti.

In seguito padre Serafim ha
presentato le attività che la comunità ha
svolto in questi cinque anni fin dalla sua
nascita.

I fedeli hanno organizzato un
programma folclorico di canti e danza
tradizionali romeni.

L’agape fraterna, espressione di
condivisione, è stato il punto più
importante che ha fatto si che questa
giornata fosse una vera festa. I fedeli
sono stati contenti della presenza di
padre Leeandro Fanlo parroco della
chiesa dove siamo ospiti, e della
presenza di Vincenzo Sanz, superiore
della comunità claretiana di Euclide.
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Ringraziamo a tutti quelli che durante i
cinque anni di attività ci hanno aiutato a
crescere nella relazione con Dio e
nell'amore fraterno. Dobbiamo
ringraziare anche a padre Serafim che,
nonostante le difficoltà, ha saputo
offrire un luogo d’incontro della
comunità romena con Dio.

La presenza taumaturga di Gesù.

L’Omelia di padre Claudiu Pop, Rettore
del Collegio Pontificio Pio Romeno di
Roma, e Coordinatore pastorale dei
fedeli greco cattolici d’Italia, è il
contenuto dell’articolo che ci viene
offerto come premessa di una riflessione
sul modo di vivere il Vangelo nella
propria esistenza. Si tratta della
guarigione dell’ indemoniato dalla
regione dei Gerasèni. Ecco in seguito la
traduzione dell’omelia del
reverendissimo padre Claudiu Pop.

Attorno al santo Altare, questo luogo
meraviglioso in cui s’intra il cielo con la
terra e in cui c’icontriamo anche noi,
dobbiamo ricordarci sempre che siamo
tutti fratelli in Cristo ed insieme figli di
Dio. Così ché il dovere di onorare il
giorno del Signore o le sante feste, non è
per noi solo un dovere esteriore, ma
dobbiamo sentirlo come un bisogno
intimo, che ci ricolma di grazie e di
benedizioni ogni qualvolta che ci
avviciniamo al sacro Altare.

Siamo anche noi come i discepoli
radunati intorno a Gesù, quando
ascoltiamo la Parola di Dio, quando

ascoltiamo il santo Vangelo e quando
facciamo la comunione con il Corpo e il
Sangue di Cristo. È una benedizione
speciale per ognuno di noi, per le nostre
famiglie, di partecipare alla Divina
Liturgia nelle domeniche. È una
benedizione che si estende a tutti i nostri
cari, perché la misericordia di Dio non ha
limiti temporali o spaziali.

Il vangelo d’oggi ci ricorda la
presenza curatrice di Gesù nella nostra
vita, una presenza che probabilmente
già conoscevamo. Sono convinto che
ognuno di noi ha avuto l’occasione di
sentire nei momenti difficili o al contrario
nei momenti felici, la presenza
accogliente e mite di Gesù nella propria
esistenza. Per questo motivo dobbiamo
conservare nel nostro cuore (anima)tutte
queste cose, cosi come ha fatto Maria.
Ricordiamoci ogni tanto quanto bene ci
ha fatto Dio.

Nel vangelo di oggi vediamo Gesù che
domina i demoni, che cura e libera. Ma
per una migliore comprensione
dovremmo leggere i versetti precedenti
che ci mostrano Gesù nella barca
insieme ai discepoli. L’acqua ha due
significati nella Sacra Scrittura. Da un
lato sappiamo che l’acqua è fonte della
vita, segno della vita. Così ci ricordiamo
dell’acqua del battesimo che è scesa sul
nostro capo nel momento del
ricevimento di questo sacramento. Ecco,
quindi l’acqua donatrice di vita. Ma
esiste anche un'altra acqua, quella del
diluvio, quella che distrugge. Vediamo
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nei versetti che precedono il vangelo
d’oggi, un mare, un’acqua che pare voler
inghiottire i discepoli e Gesù. Gesù che
apparentemente è assente, si alza e
comanda alle onde e al vento di
tranquillizzarsi, e il mare diventa di
nuovo datore di vita.

Quante volte sentiamo anche noi
questi venti, queste onde nelle proprie
vite che sembrano volerci inghiottire;
quante volte ci pare che Gesù dorme, che
è assente, che non sa nulla su di noi.
Quando abbiamo questa impressione
ricordiamoci le parole di Gesù nel
vangelo d’oggi: “Non temete!”. “Sono
sempre con voi”. “Rallegratevi!”. Un vero
cristiano non ha il diritto di temere
perché deve ricordarsi sempre che è un
amico intimo di Gesù, del Figlio di Dio.
Anche nella nostra vita quando Gesù è
presente, le cose che sembrano non
essere al giusto posto ritornano alla
normalità.

Ecco Gesù passando con la barca
nella regione dei Gerasèni, un luogo
pagano, sentiamo anche qua come il
caos iniziale si trasforma in ordine. Il
caos iniziale: un uomo che invece di
essere vestito cammina nudo (possiamo
pensare che nel momento in cui
pecchiamo siamo svestiti dalla veste del
battesimo, dall’ abito divino, siamo
nudi). Una persona che invece di abitare
in una casa, abita nei sepolcri. Dove
dovevamo trovare la vita troviamo la
morte.

Cosa succede nel momento in cui
Gesù si avvicina? Tutto ritorna alla
normalità. Ritroviamo lo stesso uomo
dopo qualche momento, vestito, stando
vicino al Maestro e lontano dai sepolcri,
questi luoghi di morte. C’è un momento
importante nell’incontro tra Gesù e
l’indemoniato. Gesù domanda il nome
del demonio, ed esso risponde:
“Legione”. Se guardate attentamente
nella Scrittura osserverete quanto sia
importante sapere il nome di qualcuno.
Spesso la persona e il nome sono la
stessa cosa. Se pensiamo al nome
dell’Arcangelo Michele (l’angelo che per
eccellenza sconfigge il maligno), Michele
significa “Chi è come Dio”. Così che il
nome denomina quello che si oppone al
demonio, e traccia la missione
dell’Arcangelo.

Ricordiamoci del nostro battesimo,
ricordiamoci che abbiamo ricevuto un
nome, non solo da parte dei genitori, non
solo dai nostri padrini, ma abbiamo
ricevuto un nome da Dio. Nel momento
del battesimo non abbiamo ricevuto solo
un nome nuovo ma anche una nuova
identità: siamo figli e figlie di Dio. Ecco
quello che spesso dimentichiamo oggi,
quando tutto quello che ci circonda ci
vuol dire che siamo poco importanti, che
non abbiamo nessun valore, che siamo
“nulla” nel mondo infinito che abitiamo.
Chi ci conosce? Quanti amici abbiamo?
Là dove apparentemente mancano gli
amici, le persone umane, Dio è presente
perché lui conosce ognuno di noi, non
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solo come gruppo, come comunità, ma
conosce personalmente ognuno di noi.
Ognuno di noi è presente nel cuore di
Dio, con le nostre richieste, con la nostra
casa, con i nostri parenti, con quelli che
sono addormentati nella pace del
Signore.

Dio ci conosce per nome, e solo
quando diventeremo consci di questo,
sentiremo la Sua presenza calorosa.
Ricordatevi che dopo la risurrezione,
Maria di Magdala, quella che conosceva
così bene Gesù non Lo riconosce. Solo
quando il Salvatore le dice “Maria” le si

aprono gli occhi e lei riesce a

riconoscerlo. Nella stessa maniera anche

noi, quando ci lasciamo chiamati per

nome, sentiamo che Lui è con noi, che è

stato sempre con noi anche quando non

lo abbiamo visto, anche quando non

abbiamo sentito la Sua presenza.

Alla fine del vangelo, il guarito,

liberato dal potere del maligno, vuole

seguire Gesù come gli altri discepoli. Ma

Gesù gli dice: “Torna a casa tua e

racconta quello che Dio ti ha fatto”. Ecco

quindi, quello che dovremmo fare. Ed

ecco perché all’inizio dicevo che è benei

conservare nel nostro cuore quello che

Dio ha fatto per noi, nella stessa maniera

come ha fatto Maria. Dobbiamo

festeggiare il ricordo del bene che Dio ci

ha fatto. Nell’Antico Testamento il

popolo eletto ricordava quello che Dio

aveva fatto nella loro vita e lo

trasmetteva ai bambini, alle nuove

generazioni. Nei momenti in cui ci

ricordiamo come siamo arrivati qua ,nel

modo in cui Dio ha lavorato nelle nostre

vite, possiamo diventare anche noi

testimoni vivi per quelli che ci circondano

e dire anche agli altri quanto bene ci ha

fatto Dio.

Un’ultima cosa in cui possiamo

riflettere: vediamo che Gesù ha sconfitto

il male, e ci possiamo chiedere: Perché

esiste il male nel mondo in cui viviamo;

perché esiste il male nelle nostre vite;

perché esiste la sofferenza nella propria

esistenza se Cristo a sconfitto il male. Il

vangelo d’oggi ci illumina in questo

senso. Se avete ascoltato attentamente,

tutti gli abitanti della regione vanno

incontro a Gesù. Ci aspettavamo per

ringraziarLo, che essi fossero gioiosi della

Sua presenza. Loro chiedono a Gesù di

“allontanarsi da loro, perché avevano

paura”. Probabilmente perché non

vedono più il branco di porci ed esso vale

di più dell’uomo guarito. Probabilmente

nel nostro cuore restano le tracce di

quella regione dei Gerasèni, luoghi che

ancora non siamo decisi di donarli a

Gesù. Dubitiamo ancora se non valgono

di più i nostri beni, i soldi, la ricchezza o

Gesù. Il branco di porci probabilmente

pasce anche nel nostro cuore. Ecco dove

dobbiamo lavorare noi. Gesù a sconfitto

il male, e noi dobbiamo lasciarLo a

sconfiggere il male anche nel nostro

cuore. Abbiamo una porta che si può

aprire solo dall’interno, solo noi

possiamo lasciare entrare Gesù nelle

nostre vite. Con ogni Divina Liturgia a cui
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partecipiamo, con ogni preghiera fatta

nelle nostre famiglie, lasciamo che Gesù

faccia un passo in più nelle nostre anime.

Lasciate andare i branchi di porci dove

vogliono, perché Gesù è il vero valore, la

vera guarigione, la vera ricchezza della

nostra vita! Amen

Il cuore che brucia d’amore è la
riflessione sull’amore verso il prossimo.
Sono le parole di Madre Teresa che ha
trovato la sua gioia nel servizio e
nell’amore verso il prossimo. La sua
testimonianza di vita cristiana è
caratterizzata proprio da quest’amore
che brucia il cuore, amore che non
smette di donare a quelli che hanno
bisogno. Un’anima ricolma di gioia è il

risultato di un’anima che brucia
d’amore. La gioia è preghiera; la gioia è
forza; la gioia è amore. Quello che dona
con gioia regala di più. Regala un sorriso
ai bisognosi, non mostrargli solo la tua
cura, ma dona loro la tua anima. La gioia
deve essere uno dei pilastri della nostra
esistenza. È il segno di una personalità
generosa. Le persone gioiose sono il
sole delle comunità.

Ci dovremmo domandare: “Abbiamo
conosciuto la vera gioia d’amare?”. Il
vero amore è quello che produce anche
la sofferenza, che ci ferisce, e
nonostante tutto ciò ci fa felici. Per
questo dobbiamo chiedere a Dio nelle
nostre preghiere il coraggio d’amare.

Studente Zamfir Ioan Rusu
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16.10.2010: Inaugurara capelei bizantine la M n stirea „San Gregorio al Celio” din 
Roma

În cadrul Liturghiei Arhiere ti
celebrat de PS Virgil Bercea,
Episcop de Oradea, a avut loc
sfin irea capelei greco catolice de la
M n stirea “San Gregorio al Celio”
din Roma. Capela serve te tinerilor
c lug ri români, dar i celor care se
afl pe drumul spre c lug rie,
prezen i în comunitatea de la
M n stirea San Gregorio, fiind
forma i de c tre pr. Innocenzo
Gargano. La capela bizantin cu

Parohiile romanesti din Italia au un sit propriu: 

www.bru-italia.eu  

Parohia noastra este indicata cu ROMA NORD
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hramul “Sf. Apostol Andrei” vor fi urmate rânduielile m n stire ti într un ambient
caracteristic ritului bizantin. În ceea ce prive te formarea intelectual , tinerii c lug ri i
aspiran i la c lug rie sunt studen i la diferite Universit i Pontificale din Roma. La
slujbele religioase, mai ales duminica la Utrenie i la Sfânta Liturghie vor participa i
credincio i români afla i la Roma.

Printre participan ii la eveniment s au aflat credincio i din cele dou parohii greco
catolice române ti din Roma, împreun cu preo ii parohi, c lug ri i c lug ri e din
România i din str in tate, prieteni i colaboratori ai tinerilor c lug ri. Au mai fost
prezen i pr. Claudiu Lucian Pop, rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno, responsabil
cu pastora ia românilor greco catolici din Italia, i pr. Innocenzo Gargano, stare al
M n stirii San Gregorio, acesta din urm f când parte din Ordinul c lug rilor
Benedictini Camaldolezi, i George Bologan de la Ambasada României de pe lâng Statul
Italian. În omilia pe care a inut o, PS Virgil a subliniat importan a monahismului
r s ritean pentru Biserica Greco Catolic , aducând mul umiri p rintelui Innocenzo
Gargano care i a primit pe c lug rii români, acceptând s îi formeze i s îi c l uzeasc
pe drumul lor înspre monahism. La finalul evenimentului cei prezen i au participat la o
agap fratern oferit de comunitatea de c lug ri.
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Programul Bisericii 
Duminec : 

8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist 
10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie 
11:40 – 13:00 – P r stase i alte rug ciuni 
Spovedanii – în timpul Utreniei i dup  Sfânta Liturghie 
Sfântul Maslu – în prima duminic  din fiecare lun , la orele 12 

Alte activit i: - Conferin e pe teme de actualitate spre folosul credincio ilor 
Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia 
12:00 – Catehez  cu tinerii i preg tire pentru Sfânta Împ rt anie solemn  
12:00 – Catehez  pentru Botez sau pentru Cununie 

În timpul s pt mânii P rintele Serafin Vescan poate fi g sit în 
Biserica mare, în urm torul program: 

8:00 – 8:30 – Spovedanii 
8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic) 
Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului 
Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii 
Duminic  seara, 18:20 – 20:50 – Spovedanii 



 Cruce i Înviere septembrie octombrie 2010 

 

27 

 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  

Cuprins 
Pelerinaj în ara Sfânt Pe urmele lui Isus
din Nazareth ............................................. 2
Cinci ani de existen a parohiei Euclide –

Roma Nord Duminic – 24 octombrie 2010

................................................................ 10

Prezen a vindec toare a lui Isus Predica

P rintelui Claudiu Pop ............................ 12

Inima care arde de iubire........................ 17

Riassunto per i nostri amici italiani......... 18 
 

Sommario 
Pellegrinaggio nella Terra Sui passi di

Gesù..………………………………………………….………2

Cinque anni di esistenza della parrocchia

Euclide – Roma Nord, Domenica – 24 ottobre

2010………………….………………….......................10

La presenza guerritrice di Gesù. L’omelia di

padre Claudio Pop……………………...................12

Il Cuore che brucia d’amore….…………….17

Pentru prietenii no tri italieni …………….18

 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  

 
 REDACTIA  REDACTIA  REDACTIA  

Director al revistei i redactor:

pr. Serafim VESCAN Iulian;

Tehnoredactori:

Zamfir Ioan RUSU, AndreiM RCU ;

Fotografii:

RoccoMario POLLA

Colaboratori:

pr. SerafimVESCAN,

pr. Claudiu POP, Zamfir Ioan RUSU,

Marcel Daniel ACHIM,
 REDACTIA  REDACTIA  REDACTIA  

 
 
 

ADRESE DE CONTACT ADRESE DE CONTACT  
Preot Serafim VESCAN Iulian:

PAROHIE: Basilica Sacro Cuore

Immacolato di Maria ai Parioli

Via Sacro Cuore Immacolato di Maria 5,
00197 ROMA

ACAS : Via Sacro Cuore Immacolato di
Maria ai Parioli, nr. 5, Piazza Euclide

Mobil: 3497307782 ;
Tel./Fax: 068070359
E mail:

padreserafino2001@yahoo.it
ADRESE DE CONTACT ADRESE DE CONTACT 

 
 

Revista folose te tirile  

oferite de siturile  

BRU.ro i catholica.ro 




