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Anul Credinței

11 Octombrie 2012 – 24 noiembrie 2013
Anul credinței este legat coerent şi
strâns de tot parcursul pe care Biserica l-a
făcut în ultimii 50 de ani, în fața acestui
„gol”, care s-a difuzat ,poate să fie descris
ca un „pelerinaj în deşerturi”, în lumea
contemporană.
Este
imaginea
utilizată
de
Papa
Benedict
al XVI-lea
,pentru a defini Anul
Credinței,deschis solemn
joi într-o zi călduroasă,
cu
Sfânta
Liturghie
celebrată în Bazilica
Vaticană împreună cu
patriarhi,
cardinali,
arhiepiscopi majori ai
Bisericilor
Orientale,
episcopi
sinodali,
preşedinți
ai
Conferințelor Episcopale
din toată lumea.
În acest an se aniversează 50 de ani de
la deschiderea Conciliului Vatican al II-lea,
al doilea moment, 20 de ani de la lansarea
Catehismului Bisericii Catolice şi al treilea,
a XIII-a Adunare Generală Ordinară a
Sinodului Episcopilor, ce urmează să se
întrunească între 7 şi 28 octombrie.
Papa mărturiseşte că el în persoană a
avut ocazia să experimenteze acea
oportunitate a Conciliului; tensiunile si
confruntările care făceau să strălucească
adevărul şi frumusețea credinței în zilele
noastre. De aceea este bine să intre în
interiorul mișcării spirituale de atunci,
pentru a-i aduce sensul adevărat în zilele
noastre.

Noua evanghelizare, de a-L reanunța pe
Isus Hristos omului contemporan are la
bază concret şi precis, documentele
Conciliului Vatican al II-lea, într-o lume fără
Dumnezeu, în acest gol în care s-a depus,
dar putem descoperi bucuria de a crede

importanța sa vitală. Şi în aceste condiții se
descopere ceea ce este esențial pentru a
trăii ,căci în lumea contemporană sunt
multe semne care arată setea de
Dumnezeu ,de sensul ultim al vieții.
Papa Benedict al XVI-lea subliniază că :
evanghelizarea înseamnă o mărturie printo viață nouă, transformată de Dumnezeu şi
aşa indicând drumul către Pământul
promis. Iată imaginea Anului Credinței :
"un
pelerinajul
deşerturile
lumii
contemporane, care purtăm cu noi ceea ce
este esențial, Evanghelia şi credința
Bisericii".
Credința este conținutul a ceea ce
credem ,cum rostim Crezul din timpul
Sfintei Liturghii, proclamăm adevărurile de
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credință ale Bisericii(conținutul), dar
afirmăm
si
acceptare
acestei
credințe(actul), prin trăire
şi propovăduire ,prin înțelegerea
Catechismului Bisericii
Anul 1967 a fost declarat de către Papa
Paul al VI-lea ca An al Credinței, pentru a
comemora cel de al XIX-lea centenar de la
martiriul Sfinților Petru şi Pavel.
Papa Benedict al XVI-lea descrie „Anul
Credinței” în Porta Fidei –scrisoarea
Apostolică anunța acest an dedicat
credinței – ca o chemare la o convertire
autentică şi reînnoită față de Dumnezeu,
Mântuitorul lumii (Porta Fidei 6), la
întâlnirea omului cu Isus Hristos în Biserică

„maestră a umanității”, prin vestirea
Cuvântului,
celebrarea
Tainelor
(Sacramentelor) şi faptele bune (de
caritate, de milostivire).
Nu este vorba despre întâlnirea cu o
idee sau cu un proiect de viață ,ci cu o
Persoană vie care ne transformă în
profunzime pe noi înşine ,revelându-ne
adevărata noastră identitate,fundamentul
şi justificarea noastră de fii ai Lui

Dumnezeu.
Credința într-un Dumnezeu care este
iubire ,nu trebuie numai cunoscută cu
intelectul, ci „recunoscută”, ceea ce
înseamnă că avem nevoia de a descoperi
legătura profundă dintre adevărurile pe
care le mărturisim în Crez şi existența
noastră zilnică, pentru ca aceste adevăruri
să fie cu adevărat în mod concret – aşa
cum au fost mereu – lumină pentru paşii
trăirii noastre, apa care irigă arsurile
drumului nostru, viața care învinge
anumite deşerturi din viața contemporană.
Crezul arată drumul şi creşterea în viața
morală a creştinului.
În acea seară, la deschiderea Anului
Credinței, în Piața Sfântul Petru, s-au
adunat peste 40 de mii de
persoane
cu
lumânări
aprinse
în
amintirea
începerii
Conciliului
Ecumenic Vatican al II-lea,
aceiași piață care a fost la fel
iluminată şi acum 50 de ani
(11 octombrie 1962); în
aceiași zi, dimineața, s-au
putut auzi la difuzoare din
piață
fragmente
din
faimosul discurs al papei
Ioan al XXIII-lea , Papa
Buono, precum şi fragmente
din Lumen Gentium și din Gaudium et spes.
Lumea cu lumânările aprinse în piața
Sfântul Petru reprezintă afecțiunea,
susținerea, îmbrățişarea, recunoştința,
legătura sufletească pe care o au cu
Biserica , cu Papa Benedict al XVI-lea ,cum
aveau atunci cu Fericitul Papă Ioan al XXIIIlea .
La ora 9 seara Sfântul Părinte a deschis
fereastra de la biroul său, salutând și
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binecuvântând poporul spunând: „Cu doarme, și ne-a uitat. Dar focul Spiritului
inaugurarea Conciliului acum 50 de ani (Duhului) Sfânt, focul iubirii lui Hristos, nu
eram siguri că trebuia să vină o nouă este focul arzător şi distrugător este un foc
primăvară a Bisericii, noi Rusalii. Şi astăzi liniştit. Am văzut că Dumnezeu nu ne uită.
suntem fericiți, suntem plini de bucurie în Dacă Hristos trăieşte, este cu noi şi astăzi şi
inima noastră, dar aş zice o bucurie poate putem să fim fericiți pentru că bunătatea
mai sobră, o bucurie smerită. În aceşti 50 Sa nu se stinge.”
de ani am învățat că păcatul originar există,
Ultimul cuvânt din salutul Sfântului
că pe pământul Domnului se află mereu şi Părinte a fost pentru nepoții copiilor
spini şi buruieni, că în plasa de pescuit a îmbrățişați acum 50 de ani de Fericitul
Sfântului Petru se găsesc şi peşti răi. Am Papă Ioan al XXIII-lea, Papa cel Bun cum îl
văzut că fragilitatea umana există în mai numeau romanii: „Mergeți acasă dați o
Biserică, că barca Bisericii navighează şi cu îmbrățișare (un sărut) copiilor şi ziceți :
vânturi care-i sunt împotrivă, cu furtuni şi acesta este sărutul Papei (îmbrățişarea)”.
amenințări.
va urma...
Și câteodată am gândit: Domnul
Pr. Serafim VESCAN Iulian

Parohia Euclide – Flaminia, pe urmele Sfântului Benedict
Multe sunt activitățile culturale,
pastorale, spirituale, creative pe care
comunitatea
bisericii
noastre
le
organizează , ceea ce face să crească
prestigiul ei, determină un concept de
comuniune
fraternă,
reciprocă între noi, o
cunoaştere a istoriei şi
tradiției locurilor în
care trăim , dar şi în
sens mistic o trăire
fericită, cotidiană.
Este
duminică
dimineața, începutul
unei toamne bogate
atât în rod lumesc, cât şi în rod sufletesc.
În data de 30 septembrie la ora 8.15, în
grup de 77 de persoane cu un autocar
supraetajat, împreună cu părintele nostru
spiritual Serafim Vescan Iulian, la care ni sau adăugat şi alte persoane venind cu

două maşini mici , personale , ne-am
îndreptat spre localitatea Subiaco , la o
înălțime de 780 m, pentru a ajunge la
Mânăstirea
Sfântul
Benedict
(San
Benedetto)
Am ajuns
la autocar, cu
toții
ne-am
ocupat câte
un scaun şi
am plecat la
drum.
În
timpul
călătoriei cu
autocarul, am
înălțat laude
Maicii Domnului si Isus Hristos prin
cântările noastre, lăsându-ne purtați într-o
atmosferă de poveste , mulțumită
peisajului cu accente galben-cărămizii al
toamnei.
Am sosit la Mânăstirea Subiaco, unde
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am simțit liniştea care ne cuprindea atât
de afară , cât şi din interior. Toți vizitatorii
Grotei Sfântului Benedetto au rămas
profund impresionați viața Sfântului.
Celebrăm Sfânta Liturghie în biserica
inferioară, cu pereții pictați şi cu peisaje,
după cum aproape toată mânăstirea este
pictată, spre stupoarea noastră ; dar in
această biserică ne-a atras atenția o icoană
pictată pe perete cu Cina cea de Taină, că
Isus nu era în centrul apostolilor ci în capul
mesei cu Ioan Evanghelistul pe pieptul lui ,
toți apostolii erau în partea stângă a mesei
iar în partea dreaptă aproape căzut şi
speriat, disperat era Iuda.
Sfântul, patriarh al Occidentului
Sfântul Benedict s-a născut in oraşul
Nurcia din centrul Italiei , nu departe de
Roma şi a trăit între anii 480-550 , mare
abate (sfânt) fondator şi patron al Europei.
A studiat la Roma , la şcolile cele mai
înalte , dar înspăimântat de viața plină de
patimi a tinerilor din vremea lui şi dornic
de o viața spirituală înaltă , se retrage întro peșteră la Subiaco în rugăciune , post şi
meditație. Trecând , aici la văzut un călugăr
Roman , de la o mânăstire apropiată
augustiniană şi l-a îndrumat făcându-l
monah, şi la zile stabilite îi cobora de sus ,
pâine şi alta mâncare , cu o funie cu
clopoțel până în dreptul peşterii unde
locuia , şi a petrecut acolo trei ani .
Şi astăzi se poate vedea peştera (grota)
în care a locuit . Dar Dumnezeu a rânduit
să nu stea ascuns şi necunoscut slujitorul
Lui Dumnezeu , astfel a fost descoperit mai
întâi în visul unui preot , Florentin , în ziua
de Pasti , şi apoi la nişte pastori care l-au
făcut cunoscut lumii. Puțin mai jos de
peştera Sfântului Benedict se găseşte
peştera pastorilor , pe care am vizitat-o şi

noi.
Au început să vină la dânsul mulți tineri
, dornici şi de viața spirituală şi monastică.
Astfel a înființat la Subiaco douăsprezece
mânăstiri cu doisprezece călugări
în
fiecare . Şi a primit Sfântul de la Dumnezeu
darul de a face minuni , tămăduiri şi
înainte vedere.
Dar duhul cel rău , diavolul , i-a adus şi
multe ispite , încât într-o zi , fiind plin de
ispite trupeşti , Sfântul s-a dezbrăcat şi s-a
aruncat ,s-a tăvălit multă vreme în urzici şi
spini , încât sângerându-se trupul şi
răbdând cu vitejie durerile , s-a izbăvit
pentru totdeauna de acest gând ; şi de aici

înainte , inima lui s-a umplut de dorul
Spiritului (Duhului) Sfânt ,a fost şi mai
înțelept la învățătură.
Se poate vedea şi astăzi acel loc cu
trandafiri unde s-a întâmplat momentul de
care am amintit mai sus.
De aici se îndreaptă spre muntele
Cassino, unde zideşte o mânăstire cu două
paraclise , unde își scrie testamentul:
Regula Monahală, regulă valabilă și astăzi
pentru călugării benedictini şi întreg
Occidentul. Aici îşi are şi mormântul cum
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scrie Sfântul Grigorie Dialogul (cel Mare).
medalionul sau crucea Sfântului Benedict ,
Construcțiile edificiului actual sunt miraculoasă şi cu putere de alungare a
unele din secolul XI , capela Sfântului duhurilor rele , necurate.
Grigore a fost construită probabil în 1224 ,
În arhive se menționează de o minune
participând şi Francesco de Asisi , cum este pe care Sfântul a făcut-o cu semnul Sfintei
pictat fără aureolă , pentru că era încă Cruci asupra unui pahar de vin , pe care
viu,în viață. Alte construcții din secolul XV trebuia să-l bea , în care era şi otrava , că
cu picturile care aparțin şcolii din Umbria- paharul s-a crăpat şi totul s-a spulberat , şi
Marchigiona, aici se vede şi ultimul dialog Sfântul a scăpat cu viață.
dintre Sfântul Benedict şi sora lui Sfânta
Bucuroşi în suflete şi sub ploaia
Scolastica.
măruntă ne îndreptam cu autocarul către
Aproape este Mânăstirea Sfânta Sanctuarul Santissima Trinita de la
Scolastica (sora Sfântului), este a 13-a Vallepietra (Roma), la o distanță de 2 ore
mânăstire fondată de Sfântul Benedict, în de mers cu autocarul de Norcia la granița
anul 520, la origine
mănăstirea era dedicată
Sfântului Silvestru. În
această mănăstire a trăit
şi sora Sfântului Benedict,
Maica
Scolastica.
La
sfârşitul secolului al IX-lea
mânăstirea şi Biserica au
fost dedicate Sfinților
Benedict și Scolastica, iar
la sfârşitul secolului al XIVlea, primește actualul
hram Sfânta Scolastica.
Pe fațada mânăstirii
este scris motoul benedictin ''Ora el dintre Lazio şi Abruzzo la o înălțime de
labora''(muncă şi rugăciune) , şi cuvântul 1337 de metri, pe muntele Autore. Drumul
''Pax'' (Pace).
era aşa de frumos! Cu nori deasupra ,
După Sfânta Liturghie am făcut slujba puțin cenuşii, cu puțină ploaie şi cu multe
parastasului pentru mama doamnei Maria serpentine. Am ajuns! Ni se părea că
de la Suceava, care a venit pregătită cu suntem mai aproape de cer.
mâncare pentru 100 de persoane. Afară, în
Sunt multe ipoteze în istorie, referitor la
curtea mânăstirii am mâncat cu toții construcția acestui Sanctuar , una ar fi că
sarmale , carne, colivă , am servit vin, alte călugării benedictini de Subiaco şi călugării
băuturi , sucuri , sub picăturile de ploaie bazilieni ar fi închinat acest loc Sfintei
care nu se opreau deloc.
Treimi. De reținut că acest loc a aparținut
După ce am cumpărat mai multe înainte unui templu păgân din epoca
amintiri religioase, printre care şi Romană .
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Alte documente relative la Sanctuar
sunt de la 1079 şi 1112 , conservate în
arhiva Catedralei din Anagni.
Sfințenia acestui loc vine atribuită de
tradiția unui miracol ; un țăran ara
pământul său cu plugul şi doi boi. La un
moment dat , boii cu plugul se aruncă întro prăpastie foarte mare . Ţăranul a pornit
în căutarea lor , şi îi găseşte într-o peşteră
privind la Icoana Sfintei Treimi pictată pe

stâncă.
Se povesteşte şi de doi creştini din
Ravena, pentru a fugii de persecuțiile lui
Neron s-au refugiat într-o peştera (grotă)
pe muntele Autore, unde au întâlnit pe
Sfinții Petru şi Ioan veniți dinspre Orient
spre Roma; cu această ocazie a avut loc
miracolul vederii Sfintei Treimi .
Pictura este o frescă şi după părerea
iconografilor bizantini reprezintă Trei
Persoane identice , în tradiția secolului al
XII-lea .

Este o pictură specială, reprezentând
trei persoane identice şi în aspect şi în
ținută (în chip şi asemănare) toate trei stau
pe scaune, toate binecuvântează cu mâna
unind degetele în stilul oriental (grec),
toate cu mâna stângă arată către o carte
deschisă, picioarele le au înfăşurate într-un
rotund cum ar fi globul Pământului, sau un
nor. Sub frescă este inscripția care exprimă
misterul trinitar: IN TRIBUS HIS DOMINUM
PERSONIS CREDIMUS(În
trei
persoane
este
Dumnezeul
în
care
credem)
Această particularitate
iconografică a Sfintei
Treimi a fost obiectul
numeroşilor
studioşi
ştiind că reprezentarea
Sfintei Treimi s-a făcut şi
în alte forme aprobate de
Biserică (exemplu Sfântul
Spirit (Duh) în formă de
porumbel).
Tot în tradiție s-a
păstrat legenda că doi
pictori la o distanță mare
de timp între ei , au vrut
să mai retuşeze pictura
unde era degradată de timp , dar imediat
au dispărut lucrările lor ; astfel tradiția
susține că este o pictură divină , nu făcută
cu mâna umană.
Deasupra era un munte , din care izvora
aşa-zisa „apă făcătoare de minuni”. Cele
două brațe în care se desparte izvorul,
dădeau impresia de îmbrățişare.
Multă lume care vine aici, ia apă în
sticlă sau cumpără sticle de plastic, exact
ca şi la Lourdes (Franța) şi iau apa de la 2 3 izvoare care vine din stâncă, socotind-o
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miraculoasă.
lume care doarme afară pe paturi, în
De la parcarea de autocare şi maşini, corturi, atunci noaptea, precum şi în ziua
sunt încă 700-800 de metri de mers pe jos, sărbătorii Santa Ana, 26 iulie. Perioada de
urcat, coborât, prin pădure, dar la această vizitare a Sanctuarului este din 1 mai până
înălțime foarte stâncoasă, pădurea este la 31 octombrie.
rară şi copacii nu prea mari.
În concluzie , vă pot spune că m-am
Toți care intră să se roage în peşteră la simțit foarte odihnită , nu-mi era somn,cu
Sfânta Treime , când ies, ies cu spatele , toate că ploua , dar am văzut ceva cu totul
chiar şi pe scările până jos , din şi pentru deosebit . Pur şi simplu simțeai că te
respectul Sfinții Treimi, atingând cu mâna ocroteşte cineva , că te îmbrățişează
partea superioară a stâncii.
cineva drag.
Foarte multă lume merge, se aminteşte
A fost o zi în care ne-am simțit aproape
că au fost perioade când a atins numărul de cer.
de 30 de mii de persoane, sâmbăta și
Mihaela TUDOR
duminica după Rusalii, de Sfânta Treime,

Când viaţa ajunge la asfinţit
Un om bătrân , ajuns pe patul suferinței
nu avea pace... Uneori adormea, dar
somnul nu-i era liniştit: gemea , iar deseori
țipa. Când se trezii din somn, cei ce-l
îngrijeau îl întrebă :ce
ai visat?
Acesta le povesti: Eu
mă
aflam
într-o
pădurice
cu
două
cărări. Una curată şi
plină de flori, iar alta
plină de spini şi
mărăcini. Eu vroiam să
merg pe cărarea cu
flori, dar cineva mă
împingea din spate şi
țipa la mine , să merg
pe cea cu spini. Ţipam de durere, că tare
mi-am rănit picioarele şi înfricoşat îl
întrebai:
— Care este motivul de nu pot să aleg
cărarea curată şi frumos mirositoare plină
de flori?

Acea voce îmi strigă:
— Tu nu ai fost Duminica şi în
sărbătorile la biserică la Sfânta Liturghie!
Cei ce merg la biserică ,pe cărarea vieții , le
apare de fiecare dată o
floare cu parfum plăcut.
Cei ce rămân acasă mai
mult de două sărbători ,
îngerul
bun
îl
îndepărtează şi îi ia
locul cel viclean.
El plângea şi oftând
a zis :
— Oameni buni luați
aminte... Lăsați grijile şi
treburile lumeşti şi
mergeți în sărbători la
biserică să nu pățiți ca mine. Când
părintele zice: „Capetele voastre Domnului
să le plecați”, îngerii coboară şi pun câte o
coroniță de flori pe capetele tuturor celor
prezenți la Sfânta Slujbă.
Maria PINTILIE
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Cuvânt despre începutul anului bisericesc, nașterea Maicii
Domnului și despre Sfânta Cruce
La 1 septembrie , Biserica prăznuiește
începutul anului bisericesc sau Indictionul.
În cinstea acestui început, Biserica
amintește astăzi de intrarea Domnului în
sinagoga din Nazaret, unde dându-i-se
sulurile legii, a aflat locul în care prorocul
Isaia zugrăvise venirea Mântuitorului și
lucrarea lui în lume de unde citește acest
pasaj. Apoi, închizând cartea, zise celor din
sinagoga ale căror ochi erau ațintiți asupra
lui: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în
urechile voastre” (Luca 4 ,18-21).
Și noi astăzi suntem datori a da
mulțumire pentru toate bunătățile care le
avem din mâinile Domnului, nu doar
mărturisind din gură și crezând cu inima, ci
și cu fapta, adică să punem tot sufletul
pentru dragostea Lui ,precum ne învață și
ucenicul său Ioan: „Fiii mei, să nu iubim cu
vorba, numai din gura, ci și cu fapta și cu
adevărul” (Ioan 1,3-8).
Anul bisericesc cuprinde cununa
Duminicilor de peste an ,cununa
sărbătorilor Domnului Hristos ,a Maicii
Domnului si cununa sărbătorilor Sfinților .
Cea mai mare sărbătoare din cununa
Sfinților de peste an este sărbătoare
Nașterii Maicii Domnului, prăznuită la 8
septembrie,
reprezentând
Sfințenia
omeneasca cea mai înaltă, cunoscută și
cinstită în Biserică.
Știm că părinții ei erau Ioachim și Ana,
care sterpi fiind ,datorita rodului
rugaciunilor, lacrimilor si frangerii inimilor,
prin indurarea lui Dumnezeu au dobandit
ceea ce au cerut:un copil cu o chemare
dumnezeiasca (pe umeri) de a fi mama

care a dat trup de om luui Dumnezeu,
Mantuitorul nostru Iisus Hristos.
Asadar a venit pe lume ceea ce a
fost,este si va fi fiica Parintelui Ceresc,
Mama Fiului si mireasa Spiritului Sfant,
Imparateasa tuturor Sfintilor, sprijinitoarea
pacatosilor, atotputernica rugatoare si
ajutatoare pentru noi oamenii, Maica
mantuirii si dumnezeirii, mai cinstit decat
Heruvimii si mai marita decat Serafimii pe
care atunci cand ne rugam ii zicem
„Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu
miluieste-ne pre noi.Amin.”
La scurt timp dupa nasterea Maicii
Domnului ,adica pe 14 septembrie,
praznuim Inaltarea Sfintei Cruci, doua
praznice ce sunt ca doua izvoare de putere
spirituala in viata Bisericii. De fapt Crucea
sarbatorita este Lemnul Crucii pe care
Domnul Hristos a fost rastignit pentru
mantuirea noastra. Mantuirea noastra,a
fiecaruia dintre noi, s-a infaptuit prin
patimirea lui Iisus Hristos pe lemnul Crucii.
Crucea, partea cea mai adanca din
taina Mantuirii fiecaruia dintre noi unde
sus pe cruce o picatura din sangele Tau
Doamne ai varsat-o pentru mine, in ceasul
patimii tale, iar rugandu-te te-ai gandit si la
mine. Invata-ne sa nu uitam dragostea Ta
niciodata si ca-ti suntem datori sa Te
iubim, ca dragostea cu dragoste se
plateste.
Binecuvantatul Imparat Constantin a
trimis pe mama sa Elena cu multime de
aur la Ierusalim cu o scrisoare la
preasfintitul patriarh Macarie pentru a
ajuta la inoirea Sfintei Cetati a
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Ierusalimului si sa zideasca locas lui
Ce este pacatul? Pacatul este
Dumnezeu curatand sfintele locasuri de indepartarea noastra de voia lui
spurcaciune idolesti si sa le sfinteasca .
Dumnezeu. Pacatuim atunci cand nu
Ajnungand la Ierusalim ,Sfanta Elena a facem lucrarile dupa poruncile lasate de El
stricat locasurile idolesti si a sfaramat si dupa cum ne indeamna constiinta -care
idolul curatind sfanta cetate. A aflat astfel este glasul lui Dumnezeu din noi- ce ne da
Sfanta Cruce si mormantul Domnului ca nu de stire cand facem bine si cand facem rau.
erau departe una de alta.
Sfintii parinti aseamana pacatul cu un zid
Sfanta Elena a mai zidit si alte biserici, pe care il ridicam intre noi si Dumnezeu
in Betleem, in Ghetsimani, iar scarile pe sau cu o prapastie. Pacatuind il intristam
care Domnul Iisus Hristos a urcat cu Crucea pe Cel Care ne tine in viata si ne da toate
in spate sunt aduse la Roma
cele de trebuiala vietii, astfel suparandu-l
Fiecare dintre noi avem felul nostru de pe Cel care ne iubeste cel mai mult , pe Cel
a ne ruga. Dar cateva sfaturi duhovnicesti pe care il numim „Tatal nostru”.
nu strica.
Adevaratii crestini care traiesc in cuvant
Inainte de rugaciune ne face prielnici, dar si in fapte ,se spovedesc inaintea
ne pregateste, ne cuprinde in intregime preotului cat mai des, pentru a fii dezlegati
inima, cugetul, vointa. Facem semnul de povara grea a pacatelor ce le-au facut.
Crucii inainte de rugaciune pentru a Ne spovedim pentru ca „intru faradelegi
ramane in noi harul si darurile spirituale m-am nascut si in pacate m-a nascut maica
primite. In ispitire, ca sa ne intareasca,in mea” (Psalmul 50).
primejdie sa ne ocroteasca. Semnul Crucii
Iertarea pacatelor este o putere data de
este semnul masurilor lui Hristos, astfel Dumnezeul-Fiul, apostolilor zicand: „Luati
putem ajunge a ne invrednicii de Duh Sfant, carora le veti ierta pacatele, le
cunoasterea in spirit, a deslusi impreuna vor fi iertate si carora le veti tine, tinute
cu sfintii care este largimea, lungimea vor fi”.
adancimea si inaltimea Darului.
Doar prin spovedanie putem primii
Sfantul Ioan de Kranstadt spune ca: iertarea si binecuvantarea din mila cea
„Unde e Crucea, acolo e si iubirea”. Dupa bogata a lui Dumnezeu. Dupa cum ne
patimile Mantuitorului in cruce , ca intr-un spalam corpul si ne schimbam hainele
Sacru in care s-a concentrat traita lumina pentru a fii curati si pentru a putea traii
,se afla stransa toata Dragostea Lui cuvincia printre oameni , tot asa de des
Dumnezeu pentru lume ,pentru om , toata trebuie a ne spovedi pentru a se salajlui in
puterea Dragostei. Ea este arma pentru noi Spiritul Sfant . Precum cerem iertare
zgonirea potrivnicilor si pentru tintuirea si semenilor nostrii atunci cand gresim
rastignirea patimilor . Iata un indemn pentru a nu fii pedepsiti de autoritati, tot
,facandu-ti semnul crucii,zi '' Doamne,Cel asa trebuie a-i cere iertare Tatalui Ceresc
ce ai pironit pe cruce pacatele noastre , prin spovedanie si ai fagadui indreptare
pironeste pe Crucea ta si pacatul meu si pentru a nu primii aici necazuri , boli
miluieste-ma !si pacatul ti se va sterge ! suferinta si osanda vesnica dincolo.
Amin''
Mariana AGAVRILOAIEI
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Vorbe din filocalie
Manastirea nu este o
problema care se incheie doar
in gura ci este o curatire a
inimii. Asa cum norii acopera
soarele, la fel si gandurile
viclene intuneca si pierd
mintea.
Un om poate sa se ascunda
de alti oameni nu insa de
Dumnezeu. Daca ne rusinam de

oameni, cu mai mult
trebuie sa ne rusinam
de Dumnezeu care le
cerceteaza pe cele care
se intampla in intuneric.
De obicei avem
tendinta sa ne judecam
pe noi pentru pornirile
bune iar pe altii pentru
faptele rele .

Despre Sfanta Cruce
„Un tanar ravnitor, de aleasa invatatura
,s-a dus odata la omanastire, sa ceara
sfatul unui calugar albit intru Domnul:
_Parinte, dati-mi, va rog, o carte din
care sa pot invata cel mai bine cum trebuie
sa fie un crestin… Cum trebuie sa
gandeasca, ce trebuie sa
faca... O carte care sa-mi
explice toate aceste lucruri!
Calugarul i-a spus ca are
o asemenea carte in chilia
sa si s-a dus sa i-o aduca.
Insa, dupa cateva clipe, s-a
intors tinand in mana o
cruce, pe care i-a intins-o
tanarului cu parinteasca
bunatate.
Vazandu-l pe acesta
foarte mirat, n-a zabovit a-i
zice:
_Fiule, crucea este cea
mai de seama invatatura pe
care Dumnezeu i-a dat-o omului.
Pentru noi Mantuitorul S-a jertfit pe
cruce ,aratandu-ne astfel ce inseamna sa

iubesti, fiindca a facut acest lucru din
dragoste pentru oameni. Crucea inseamna
tocmai calea pe care omul ajunge la iubire,
adica la Dumnezeu. Cel ce stie sa-si poarte
crucea, poarta cu el, in acelasi timp, harul
si iubirea Domnului. De aceea, crucea nu
este o povara, ci o
bucurie; cand te daruiesti
celui drag, nu o faci cu
tristete si retinere, ci cu
bucurie si entuziasm.
Crucea inseamna deci
curaj, rabdare, dar mai
ales dragoste.
Doreai o carte pe care
sa o citesti cu ochii si a
carei invatatura sa iti
lumineze mintea. Iata in
schimb crucea – o carte
pe care o vei citii cu ochii
sufletului tau si a carei
invatatura mai presus de
slove toata viata ti-o va lumina.”
Mariana AGAVRILOAIEI
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20.10.2012: Inaugurarea Colegiului “Pio Romeno” după lucrările de renovare şi
reamenajare
Marți,
9
octombrie,
după
înscăunarea de
luni
a
PF
Cardinal Lucian
în
biserica
Sfântul Atanasie
din
Roma,
Episcopii grecocatolici aflați la
Roma
au
participat
la
încă un moment
important
pentru Biserică:
în cadrul unei ceremonii festive şi în prezența întregii conduceri a Congregației
Răsăritene s-a inaugurat Colegiul Pontifical “Pio Romeno”, după renovarea şi
reamenajarea acestuia. La sfârşitul ceremoniei, ambasadorul României, excelența sa
Bogdan Tătaru-Cazaban, în numele preşedintelui Traian Băsescu, a înmânat Cardinalului
Leonardo Sandri însemnele Ordinului Național “Steaua României” în grad de Mare
Cruce, “în semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită la dezvoltarea relațiilor
dintre România şi Sfântul Scaun şi pentru sprijinul acordat comunităților româneşti”.
Tot cu această ocazie, prin decretul nr. 318/20.03.2012 semnat de către preşedintele
Traian Băsescu, a fost înmânat Colegiului “Pio Romeno” Ordinul “Meritul Cultural” în
grad de comandor, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea Colegiului şi în semn
de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită în formarea viitorilor preoți pentru
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, pentru promovarea istoriei şi a culturii
româneşti. Distincția a fost înmânată actualului rector, pr. Gabriel Buboi, de către
ambasadorul României pe lângă Sf. Scaun, citim într-un material semnat de pr. Marius
Cerghizan pentru BRU.ro.
Activitatea spirituală şi culturală a Colegiului este foarte vie şi în prezent, îndeosebi
prin grija rectorilor, prin intermediul arhivei, a bibliotecii, a sălii de lectură, a ambianței –
cu coridoare unde sunt expuse tablouri de epocă. Există aici o expoziție fotografică cu
toate operele lui Constantin Brâncuşi, sursă de cultură provenind de la Societatea
Academică Română. De asemenea, în Colegiul “Pio Romeno” se desfăşoară anual
activități culturale cu ocazia Zilei Naționale a României, organizate prin colaborarea
dintre Colegiu şi Ambasada Română pe lângă Statul Italian, sau participări la diferitele
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celebrări liturgice ale Sfântului Părinte. Colegiul şi-a păstrat până în prezent menirea de
la începuturile existenței sale, de a oferi tinerilor teologi o formare spirituală
înrădăcinată în tezaurul de frumusețe al ritului bizantin şi în valorile culturii române,
valori întregite de nenumăratele bogății spirituale ale Bisericii Universale, o pregătire în
măsură să răspundă şi azi exigențelor Bisericii şi ale societății române. Bursieri ai acestui
Colegiu au fost patru dintre actualii Episcopi ai Bisericii Greco-Catolice: PS Mihai Frățilă,
PS Vasile Bizău, PS Florentin Crihălmeanu şi PS Claudiu Pop.
“Cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie ceea ce a însemnat acest locaş de
spiritualitate şi cultură din momentul în care a fost creat şi până astăzi, pentru Biserica
noastră”, a spus PF Cardinalul Lucian. “Avem un petec de țară aflat lângă inima Sfântului
Părinte. Îmi doresc din tot sufletul ca o astfel de iubire şi un astfel de sprijin să continue
să strălucească la nesfârşit cu aceeaşi intensitate şi noi să fim vrednici de ea. [...] Doresc
să mulțumesc în mod cu totul special Eminenței Sale (Cardinalul Leonardo Sandri)
pentru aceste ultime lucrări de modernizare. Într-o perioadă dificilă la nivel mondial,
Congregația a găsit cu cale, aşa cum a făcut-o întotdeauna, să investească în oameni,
parafrazându-l parcă prin fapte pe Sfântul Părinte care afirma că adevărata criză este una
morală, o criza a omului.”
 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri 

28.10.2012: Cardinalul Lucian Mureşan, membru de onoare al Academiei Române
În adunarea generală care a avut loc
miercuri, Academia Română a ales, prin
vot secret, cinci noi membri titulari,
patru membri de onoare din țară –
printre care PF Cardinal Lucian Mureşan,
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolică – şi trei
noi membri de onoare din străinătate,
aflăm dintr-un material al agenției
Mediafax.
Conform forului cultural şi ştiințific,
noii membri titulari ai Academiei
Române sunt Toma Constantin (secția de
ştiințe biologice), Cernea M. Mihail
(secția de ştiințe economice, juridice şi
sociologie), Boboc Alexandru (secția de
filosofie,
teologie,
psihologie
şi
pedagogie), Ţăranu Cornel (secția de
arte, arhitectură şi audiovizual), Păun Gheorghe (secția de ştiința şi tehnologia
informației). Ca membri de onoare din țară au fost aleşi Ioan Caproşu (secția de ştiințe
istorice şi arheologie), Petre T. Frangopol (secția de ştiințe chimice), Mihai Şora (secția
de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie), PF Cardinal Lucian Mureşan (secția

17 Cruce şi Înviere septembrie - octombrie 2012
filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie). Cei trei membri onorifici din străinătate aleşi
miercuri de plenul Academiei Române sunt: Theodor W Hansch, Mihail C. Roco şi Ştefan
Hell.
Materialul de pe Mediafax oferă câteva detalii despre Cardinalul Lucian Mureşan: s-a
născut pe 23 mai 1931, în Firiza, județul Satu-Mare (interbelic). După revoluție şi
reintrarea în legalitate a Bisericii Române Unite, pe 3 martie 1990, Papa Ioan Paul al IIlea l-a numit Episcop al Episcopiei de Maramureş, fiind în ordine cronologică al treilea
Episcop al acestei Eparhii. PF Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolică, a fost numit Cardinal de Papa Benedict al XVI-lea, în
februarie 2012. Este cel de-al treilea cardinal român, după Iuliu Hossu şi Alexandru
Todea.
Academia Română poate avea, prin lege şi prin statut, un număr maxim de 181 de
membri titulari şi corespondenți şi 135 de membri de onoare din care cel mult 40 din
țară. Numărul membrilor titulari nu poate depăşi numărul membrilor corespondenți pe
ansamblul Academiei Române. În prezent, Academia are 78 de membri titulari, 77 de
membri corespondenți (total 155), 32 de membri de onoare din țară şi 88 de membri de
onoare din străinătate (total 120). Noii membri ai Academiei sunt aleşi prin vot secret.
Votul secret în secțiile academiei, prezidiul forului şi adunarea generală a instituției se
face în mai multe tururi de scrutin. Propunerile secțiilor se înaintează biroului prezidiului
Academiei Române, iar candidaturile validate de prezidiul academiei sunt supuse apoi
Adunării Generale.
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18.10.2012: PS Virgil - Radio Vatican ne-a ajutat să ne păstrăm credinţa în Cristos
Nu sunt departe de noi timpurile în care a
crede în Cristos însemna să accepți şi
suferința, a menționat PS Virgil Bercea
într-un interviu în italiană realizat de Paolo
Ondarza pentru Radio Vatican. Episcopul
greco-catolic de Oradea a declarat pentru
început: “Trebuie să ne întoarcem la
mărturia martirilor noştri din România.
Între anii 1948 – 1964 închisorile din
România erau pline de catolici, ortodocşi… Comuniştii au vrut să distrugă Biserica şi
intelectualii, ca să controleze totul. Aceşti oameni şi-au dat viața pentru Cristos.
Comuniştii au încercat să îi acuze în diferite feluri dar nu aveau cu ce. Marea lor vină era
faptul că erau catolici. Să ne întrebăm: reuşim să receptăm această mărturie puternică
pentru timpurile noastre? Dacă ne gândim bine, ei nu sunt atât de departe de noi, încă
mai sunt în viață cei care i-au cunoscut.”
Martirul creştin nu este fanatic: martirul creştin este unul care îşi păstrează
convingerile de credință chiar şi în fața samavolniciei. “Erau oameni de o mare
disponibilitate, cu o mare bunătate şi caritate. Oriunde se aflau, au devenit modele de
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urmat. Au reuşit de-a dreptul să îmblânzească până şi comportamentul celor care îi
supravegheau, al celor care mai înainte îi terorizau. Au murit din dragoste pentru
Cristos, nu cu aroganță ci cu umilință şi pace în inimă, cu seninătate, convinşi că
purtarea lor avea să aducă viață şi speranță. Da, pentru că în acele momente, când totul
era plumburiu şi întunecat, când comuniştii au reuşit să transforme țara noastră într-o
închisoare din care nimeni nu putea să scape, era nevoie de speranță. Vorbind acum la
Radio Vatican, am această amintire: când părinții meu au avut primul aparat de radio –
eu vin dintr-un sătuc – am reuşit să ascultăm Sfânta Liturghie la Radio Vatican. Mama a
pus o cruce pe radio, a venit la noi multă lume şi în fața aparatului de radio stăteam ca
în fața altarului. La începutul slujbei ne ridicam în picioare, iar la Evanghelie, cum se face
la noi, ne-am pus în genunchi. Însă nu puteam primi Sfânta Împărtăşanie, nu aveam un
preot. Dar toți ne-am îmbrăcat cu hainele de duminică. Participam cu adevărat la Sfânta
Liturghie. Prima dată când am ascultat Liturghia a fost la Radio Vatican. În acest fel, în
timp ce noi participam la Sfânta Liturghie prin intermediul radioului, martirii noştri erau
dincolo de gratii. O singură rugăciune ne unea pe toți: rugăciunile lor se înălțau din
închisoare, iar ale noastre, conduse de la Radio Vatican.”
“Un unchi al meu, care apoi a devenit Cardinal (Alexandru Todea – n.r.), a stat 16 ani
la închisoare. Când s-a întors, cu părul tuns zero, cu ochii scoşi din orbite, am rămas
foarte impresionat de personalitatea lui. Era înalt, avea 1,85 m, şi trei ani l-au ținut la
izolare într-o cameră de un metru pe un metru şi jumătate, iar el trebuia să stea toată
ziua în picioare. Aceşti martiri erau expuşi la frig, la minus 30 de grade… Vedeți, aceste
lucruri încă ne mai vorbesc şi astăzi, se transmit de la unul la altul. Sângele martirilor
este sămânță pentru naşterea noilor creştini”. Episcopul de Oradea a subliniat forța
mijloacelor de comunicare, pentru a ajunge în locurile în care uneori este imposibil să
vesteşti Evanghelia. “Ca Radio Vatican, ați făcut bine şi continuați să îl faceți. Mama ne-a
făcut să cunoaştem Sf. Liturghie prin intermediul Radioului Vatican. Acum că e bolnavă,
la pat, continuă să asculte Radio Vatican. Cineva a spus că este ‘biserica eterului’. Cu
adevărat, faceți un bine enorm celor bolnavi dar şi celor tineri, celor care sunt în
călătorie şi ascultă radio în maşină, oriunde în lume. Continuați să faceți şi faceți-o cu
convingere! Şi voi, prin munca voastră la Radio Vatican, lucrați foarte mult la vestirea
Evangheliei.”
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Programul Bisericii
Duminecă:

8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist

10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie

12:00 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni

Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie

Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12
Alte activităţi: - Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor

Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia

12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă

12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie
În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi găsit în Biserica mare, după următorul
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

Duminică seara, 18:20 – 20:45 – Spovedanii

