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„Vi s-a născut astăzi Mântuitor”(Lc 2,11)

Vi è nato oggi il Salvatore” (Lc 2,11)

Dragii mei credincioși,
Urmând îngerilor din ceruri „iată, vă binevestesc
vouă bucurie mare: că vi s-a născut azi Mântuitor” (cf. Lc 2, 1011). Această bucurie „va fi pentru tot poporul”(Lc 2, 10),
bucuria aceasta ne umple și nouă inimile, sufletele,
cugetele şi toată viața pentru că Domnul vine, vine din
nou ca splendoare a Adevărului, Binelui și Frumosului.
Dumnezeu „cel nevăzut” se face prunc în ieslea Betleemului
pentru ca noi să-L iubim şi să-L adorăm. Dumnezeu din
Tăriile cerului vine să se așeze din nou, cuminte și blând,
în brațele noastre într-un fel de parcă ar vrea să ne spună
că El ne cunoaşte tuturor şi fiecăruia în parte grijile,
preocupările și problemele de fiecare zi.
În treacăt doar, Evanghelistul ne spune că pentru
Maria și Iosif „nu mai era
loc de găzduire …” (Lc 2, 7)
în cetatea lui David și
astfel ajung la Betleem
într-o peșteră care ținea
loc de grajd. Acolo
Dumnezeu s-a făcut om.
Acolo s-a născut Christos!
Simplu și uitat de toți.
Acolo s-a născut bucuria
și splendoarea lumii!
Acestea s-au
petrecut atunci, s-au întâmplat în urmă cu două mii de ani:
„întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Io 1, 11).
Simplă și spontană ne vine întrebarea: dacă astăzi Maria și
Iosif ar bate la poarta casei mele ce s-ar întâmpla? Ar găsi
un loc? O întrebare pentru fiecare dintre noi, cerând din
partea fiecăruia un răspuns cât mai adânc întemeiat.
Trăim într-o vreme dintr-o perioadă istorică cu
trăsături aparte, în care lumea se mișcă foarte mult și nu
doar pentru a face turism. Trăim vremuri agitate şi
dramatice în care tot mai multă lume caută un loc de
muncă în afara țării, când nu puţine familii se destramă,
copiii rămân acasă fără părinți, bătrânii sunt lăsați singuri,
traficul de ființe umane ne sperie şi ne umple inimile de
îngrijorare şi de revoltă.
Dar, iubiţii mei credincioşi, în aceste vremuri
Domnul vine! Avem noi oare un loc, un spațiu în care El
să mai locuiască, avem timp şi bunăvoire să-L mai primim
– la noi, în noi? Îl mai putem iubi în aceste condiții de

Miei cari fedeli,
Seguendo gli angeli dei cieli “ecco, vi annunzio una grande
gioia: oggi vi è nato il Salvatore” ( Cfr Lc 2, 10-11). Questa gioia
“sarà di tutto il popolo” (Lc 2,10), questa gioia riempie anche i
nostri cuori, l’anima, i pensieri e tutta la vita perché il Signore viene, viene nuovamente come splendore della Verità, del Bene e del bello. Dio “invisibile” diventa bambino
nella mangiatoia di Betlemme perché noi Lo amiamo e Lo
adoriamo. Dio dalle “Contrade” dei Cieli viene e sta nuovamente, buono e dolce nelle nostre braccia in modo che
sembra voglia dirci che Egli conosce le preoccupazioni, le
apprensioni ed i problemi quotidiani di tutti e di ciascuno.
Appena di sfuggita, l’Evangelista ci dice che per Maria
e Giuseppe “non v’era più luogo per loro nell’albergo …” ( Lc
2,7) nella città di David
giungono così a Betlemme in una grotta che
fungeva da stalla. Là
Dio si fece uomo.
Là nacque Cristo! In
semplicità e dimenticato da tutti. Là nacque la
gioia e lo splendore del
mondo! Queste cose
accaddero allora, successero due mila anni or
sono: “venne tra i Suoi, ma i Suoi non lo ricevettero”. (Gv 1,11)
Semplice e spontanea ci sgorga una domanda: se oggi Maria
e Giuseppe battessero alla porta della mia casa, che cosa
accadrebbe? Vi troverebbero un posto? Una domanda per
ciascuno di noi, che richiede da parte di ciascuno di noi una
risposta, il più possibile fondata.
Viviamo in un tempo in un periodo storico, in cui le
persone si muovono tantissimo e non solamente per motivi
turistici. Viviamo in tempi agitati e drammatici in cui un
numero sempre maggiore di persone cerca un posto di
lavoro al di fuori del proprio Paese, quando non poche famiglie si lacerano, i bambini rimangono a casa, senza genitori, le persone anziane sono lasciate sole, il traffico di esseri umani ci spaventa e riempie le nostre anime di preoccupazioni e di rivolta.
Ma, cari fedeli, in questi tempi viene il Signore! Abbiamo noi forse un luogo, uno spazio in cui Egli abiti ancora,
abbiamo il tempo e la buona volontà di riceverlo da noi ed
in noi? Lo possiamo ancora amare in queste condizioni di

perpetui conflitti? I nostri Romeni dispersi attraverso tutta l’Europa sono desiderati ancora da qualcuno? I bambini ed i vecchi, rimasti a casa soli, hanno ancora un luogo
nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti?
Il Signore viene! Viene ma non solo nel giorno della
Vigilia, ma in ogni giorno assieme a tutti i nostri cari provati dalla sorte. Questi tempi in cui ci è stato dato di vivere e di sperare bussano alla porta di ciascuno dell’anima
di ciascuno di noi! Questi nostri cari Romeni che se ne
sono andati tra gli stranieri o che sono stranieri a casa loro, come Giuseppe e Maria, bussano alle porte che, spesso, non si aprono. Forse bussano anche alle porte della
Chiesa o dell’animo; li abbiamo ricevuti o siamo stati
troppo occupati, con troppe preoccupazioni o problemi?
Forse spesso il peso del giorno fa sì che non udiamo i
colpi alla porta della Chiesa o dell’anima. Possiamo trovare anche dei giustificati motivi per non aprire: siamo stanchi, nei nostri bisogni, non abbiamo più tempo per ascoltare, non abbiamo neanche un luogo per i poveri, né per i
bambini, né per gli stranieri! Ora queste non sono giustificazioni di un’anima cristiana.
Perché, tuttavia, Cristo viene e ci porta la gioia e la
luce e la speranza! È venuto in un secolo che non L’ha ricevuto. E pare che
neppure questo secolo non sappia desiderarLo, San Paolo, invece, ci annuncia
come dobbiamo comportarci:
“fratelli, non conformatevi con questo secolo,
ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente,
per poter discernere la volontà di Dio,. E ciò
che è buono a Lui gradito e perfetto” (cf. Rm.
12,1-2). Viviamo in tempi in cui non dobbiamo lasciarci
sopraffare dai tempi! Ciascun cristiano, l’intera Chiesa,
come ci suggerisce San Paolo, deve far condividere non
solo la casa e il cibo, ma il cuore e l’anima, tutta la vita, la
vita della Chiesa a quelli che sono alla porta e che bussano. In realtà, è Cristo quello che sta presso la porta e batte, forse, talora in modo molto discreto, ma fermo e desidera venire e trasformarci e renderci migliori, più indulgenti gli uni con gli altri, più simili con la Sua santa creatura.
Miei cari,
„Vi è nato oggi il Salvatore” (Lc 2,11), dice ai pastori
l’angelo e lo ripete anche a noi ed i cori celesti cantano
l’inno di gloria “Gloria nell’alto dei Cieli a Dio ed in terra pace
agli uomini che Egli ama”. (Lc 2,14) – Gloria in excelsis Deo et
in terra pax hominibus bonae voluntatis. Il Signore che viene è
pace e luce, perdono e riappacificazione, luce e verità,
bene e compimento. Questo canto degli Angeli giunge
attraverso i secoli anche per noi perché lo comprendiamo
come è nei cieli e come dovrebbe essere in terra.
„Il popolo che abitava nelle tenebre ha visto la grande luce” (cf Is 9,1) – i pastori nella bruma della notte videro la
luce, gloria a Dio che brillava attorno a loro e poi si è
incontrato con la “gioia del mondo”, con il bambino nuovo;
questa divina bellezza del bambino della Grotta, questa
luce che ha illuminato le anime dei pastori deve illuminare
anche la nostra vita e quella di tutti gli uomini. Dio è con
noi: con coloro che sono a casa e con coloro che sono
partiti nel vasto mondo, con i giovani e gli anziani, con i

perpetuă neaşezare? Românii noștri împrăștiați prin toată
Europa mai sunt doriți de cineva? Copiii și bătrânii rămași
acasă singuri mai au un loc în gândurile şi în sentimentele
noastre?
Domnul vine! Vine, dar nu doar în ziua de Ajun ci
în fiecare zi a anului cu toți acești dragi ai noștri încercați
de soartă. Aceste vremuri în care ni s-a dat să trăim şi să
nădăjduim bat la poarta sufletului fiecăruia dintre noi!
Acești români dragi ai noștri plecați printre străini sau
rămași străini acasă, precum Iosif și Maria, bat la porți care
adesea nu se deschid. Poate bat și la poarta Bisericii: i-am
primit sau am fost prea ocupați, cu mult prea multe griji și
probleme? Poate adesea povara zilei ne face să nu mai
auzit bătaia de la poarta Bisericii sau a sufletului. Putem
găsi și motive justificate pentru a nu deschide: suntem
obosiți, în nevoile noastre, nu mai avem timp pentru a
asculta, nu mai avem loc nici pentru săraci, nici pentru
copii, nici pentru străini! Or, acestea nu sunt justificări ale
unei inimi de creştin.
Pentru că, totuși, Christos vine și ne aduce bucuria
și lumina și speranța! A venit într-un veac care nu l-a
primit. Și, se pare că nici veacul
acesta nu prea ştie a-L dori şi a-L
primi. În schimb Sfântul Pavel ne
spune cum să ne comportăm: „fraţilor,
…, nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă
schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să
deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este
bun şi plăcut şi desăvârşit” (cf. Rm. 12, 1
-2). Trăim sub vremi dar nu trebuie să
ne lăsăm copleșiți de timpuri! Fiecare creștin, întreaga
Biserică, după cum ne îndeamnă Sfântul Pavel, trebuie săși deschidă nu doar casa și masa ci inima și sufletul, viața
întreagă, viața Bisericii spre cei care stau la poartă și bat.
De fapt Christos este Cel care stă la ușă și bate, poate
uneori foarte discret, dar neîndoios El dorește să vină, să
ne transforme, să ne facă mai buni, mai iertători unii cu
alți, mai asemenea cu sfintei Sale făpturi.
Dragii mei,
„Vi s-a născut astăzi Mântuitor”(Lc 2,11), le spune
păstorilor îngerul, și ne-o repetă și nouă iar corurile cerești
cântă imul de laudă: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc 2, 14) – Gloria in
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Domnul
care vine este pacea și lumina, iertarea și împăcarea, lumina
și adevărul, binele și desăvârșirea. Acest cânt al îngerilor
ajunge peste veacuri până la noi pentru a înțelege cum este
în ceruri și cum ar trebui să trăim pe pământ.
„Poporul care locuia în întuneric a văzut lumină
mare” (cf. Is 9,1) – păstorii în negura nopții au văzut
lumina, slava Domnului care a strălucit în jurul lor iar apoi
s-au întâlnit cu „bucuria lumii”, cu pruncul cel nou. Această
dumnezeiască frumusețe a pruncului din iesle, această
lumină care a luminat sufletele păstorilor trebuie să
lumineze şi viața noastră, a tuturor oamenilor. Dumnezeu
este cu noi: cu cei de acasă și cu cei plecați prin lumea
largă, cu cei tineri și cu cei vârstnici, cu cei bogați și cu cei
săraci, cu cei bolnavi și cu cei sănătoși – „Emanuel – fiul
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născut din Fecioara” (Cf.Is 7, 14). Domnul născut pe paie
este „pacea noastră”, El „venind, a binevestit pace, … celor de
departe şi pace celor de aproape” (Cf. Ef 2, 14-17).
Iubiți credincioși,
Îngerii, spune Scriptura, „au plecat … la cer”, iar
păstorii și-au spus unii altora: „să mergem dar până la Betleem,
să vedem cuvântul acesta” (cf. Lc 2, 15). Să mergem aşadar şi
noi împreună cu păstorii la Betleem în peșteră unde
Domnul, bucuria noastră, se naște. Să mergem să-L
întâlnim născut pe altare în Sfânta taină a Euharistiei. Vă
îndemn, apoi, dragilor, „să mergem și să vedem cuvântul acesta”
făcut trup; să vedem în toți oamenii „chipul și asemănarea
Domnului” (cf. Fac 1, 26); să vedem în toți cei care bate la
poarta sufletului nostru și la poarta Bisericii pe Christos
rătăcitor prin lume, pentru mântuirea noastră. Bucurați-vă:
astăzi vi s-a născut Mântuitor, … Hristos Domnul!
Sărbători Fericite, haruri și binecuvântări de la
Domnul!
La mulți Ani!
† PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.

ricchi e con i poveri, con gli ammalati e con i sani-“Emanuele
- figlio nato dalla Vergine” (Cfr. .Is 7,14). Il Signore nato sulla
paglia è la “nostra pace” . Egli, “venendo, ha annunziato la pace: a
quelli lontani ed a quelli vicini” (Cfr. Ef 2,14-17).
Cari fedeli,
Gli angeli, dice la Sacra Scrittura “sono andati… al cielo”,
ed i pastori si sono detti gli uni agli altri “andiamo sino a Betlemme, vediamo questa Parola” (cfr. Lc 2, 15). Andiamo quindi
anche noi assieme ai pastori presso la grotta del Signore, la
nostra gioia, nasce. Andiamo ad incontrare Lui che è nato
sull’altare nel Santo Sacramento dell’Eucarestia. Vi suggerisco, miei cari, “andiamo e vediamo il Verbo” fatto uomo; vediamo in tutti gli uomini “l’immagine e la somiglianza di Dio”.(cfr.
Gen 1,26); vediamo in tutti coloro che bussano alla porta
della nostra anima ed alla porta della Chiesa di Cristo smarrito nel mondo, per la nostra salvezza. Rallegratevi: oggi vi è
nato il Salvatore … Cristo, il Signore!
Buone Feste, grazie e benedizioni dal Signore
Tanti Auguri!
† PS Virgil Bercea,
vescovo di Oradea Mare
Responsabile con la pastorale degli immigrati.

Ne pregătim cu bucurie în suflete noastre pentru
sărbătoarea „Nașterii Domnului nostru Isus Christos”.
Micul Isus dorește să se nască în inimile noastre ca să ne
poarte pace, seninătate, căldură și prietenie. Dacă vom
avea un pic de timp și pentru rugăciune îi vom face sălaș
„Pruncului care azi a venit pe pământ!”
Mulțumesc tuturor care în decursul acestui an au
reușit să își facă timp pentru a participa la Sfânta
Liturghie și pentru a sta puțin împreună. Mulțumiri
slujitorilor, special părintelui Cristian, lui Giuseppe,
Marius, Traian care s-a reîntors în România, cântăreților,
consiliului pastoral și tuturor credincioșilor.
Pr. Aetius Pop

Ci prepariamo con gioia nei nostri cuori per la festa
della Natività di nostro Signor Gesù Cristo. Gesù
Bambino desidera nascere nei nostri cuori per portarci la
pace, la serenità, il calore e l’amicizia. Se abbiamo un po’
di tempo anche per la preghiera costruiremo un riparo
per il „Bambino che oggi è venuto al mondo!”
Ringrazio tutti coloro che nel corso dell’anno che
sta per terminare hanno trovato il tempo per partecipare
alla Santa Liturgia e per stare un po’ assieme. Grazie ai
celebranti, in modo speciale a padre Cristian, a
Giuseppe, a Marius, a Traian che è ritornato in Romania,
ai cantori, al Consiglio pastorale ed a tutti i fedeli.
Pr. Aetius Pop

ÎNTÂLNIREA PREOŢILOR LA CREMA

L’INCONTRO DEI SACERDOTI A CREMA

Sâmbătă, 9 noiembrie
2013, a avut loc
întâlnirea protopopială a
preoţilor români grecocatolici din comunităţile
protopopiatului
de
Triveneto si Lombardia.
De
data
aceasta,
întâlnirea a fost găzduită la Crema, de către pr. Viorel
Fleştea. Din partea comunităţii din Padova, au fost
prezenţi pr.Aetius Pop, pr.Cristian Sabău şi ipodiaconul
Giuseppe Munarini. Pe lângă preoţii români, au participat
E.S.Mons. Oscar Cantoni, episcopul de Crema şi prof. Dr.
Cesare Alzati, acesta din urmă venind pentru un moment
cultural şi de formare permanentă
Vezi mai multe pe http://www.bru-italia.eu/news_434_ro.php

Sabato, 9 novembre
2013,
si
è
svolto
l’incontro decanale dei
sacerdoti romeni grecocattolici delle comunità
del
Triveneto
e
Lombardia. Questa volta,
l’incontro fu accolto a
Crema, dal p. Viorel Fleştea, presso la Casa di spiritualità
della Diocesi di Crema. Da parte della comunità di Padova,
sono stati presenti il p.Aetius Pop, il p. Cristian Sabau e
l’ipodiacono Giuseppe Munarini. Accanto ai sacerdoti
romeni, parteciparono pure S.E. Mons. Oscar Cantoni,
vescovo di Crema, e il prof. Dott. Cesare Alzati, essendogli
affidato il momento culturale e di formazione permanente.
Per maggiori informazioni: http://www.bru-italia.eu/
news_434_it.php
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La început, era Roma
Când s-a născut Isus, nimeni nu-l aştepta. Deşi
venirea sa a fost anunţată de secole de către profeţi,
dorită cu nelinişte de popor şi de conducătorii
Israelului, nu a atins nici măcar nivelul unei ştiri care să
merite înregistrarea. După moartea sa, primii creştini
nu s-au îngrijit să verifice data zilei sale de naştere, fiind
angajaţi în predicarea împărăţiei pe care el a întemeiato. La aceasta s-au dedicat total de-a lungul secolelor,
fără să se intereseze de detaliile istorice ale vieţii sale.
Între timp, ce calendar foloseau miile şi miile de
creştini care, de-a lungul secolelor, au îmbrăţişat
credinţa? Deoarece erau inseraţi în Imperiul Roman,
care impunea structurile şi normele obişnuite de viaţă,
ei urmau acelaşi calcul folosit de Roma în toată aria de
influenţă a guvernării sale. Sistemul consta în a număra
anii începând de la întemeierea oraşului
Roma. Acesta era considerat primul an,
la care apoi se adunau anii ce urmau.
Din moment ce în imperiu era
improbabilă amintirea evenimentelor
de dinaintea acelei îndepărtate
întemeieri, nu apăreau probleme
deosebite. Pentru a face aluzie la acest
calendar se puneau iniţialele U.C.
(Urbis conditae), adică “de la întemeierea
oraşului”.

All’inizio c’era Roma
Quando nacque Gesù, nessuno L’aspettava. Anche
se la Sua venuta era stata annunziata da secoli dai Profeti, desiderata con impazienza dal popolo e dai capi di
Israele, la sua nascita non raggiunse neppure il livello di
una notizia che meritasse d’essere registrata. Dopo la
sua morte, i primi cristiani non ebbero cura di verificare
la data della Sua Nascita, presi com’erano dalla predicazione del Regno che Egli aveva fondato. Si dedicarono
totalmente lungo i secoli a questo, senza interessarsi dei
dettagli storici della vita del Salvatore.
Nel frattempo, quale calendario usavano migliaia e
migliaia di cristiani che, lungo i secoli, avevano abbracciato la fede? Essendo inseriti nell’Impero Romano, che
imponeva le strutture e le norme abituali di vita, essi
seguivano lo stesso calcolo usato da Roma in tutta la
zona d’influenza del suo dominio. Il sistema constava nel calcolare gli anni, iniziando
dalla fondazione dell’Urbe. Questo era considerato il primo anno, cui si aggiungevano
quelli che seguivano. Siccome nell’Impero
era improbabile il ricordo di avvenimenti
anteriori alla lontana fondazione, non apparivano particolari problemi, per ricordare
tali date, si mettevano le iniziali U.C. (Urbis
conditae), ossia “dalla fondazione della Città”.

Au uitat
Cu trecerea secolelor, mulţi
creştini au început să creadă că
întemeierea Romei, care a fost oraş păgân în timpul
primilor o mie de ani ai existenţei sale, nu era un semn
potrivit pentru a număra anii. În schimb, ei considerau
naşterea lui Isus ca fiind evenimentul central al întregii
istorii.
Ideea s-a impus cu mai mult forţă atunci când, la
450 de ani după Cristos, Imperiul Roman s-a dizolvat
în faţa năvălirilor popoarelor barbare. Nu mai rămânea
nimic care să-i lege pe creştini de el, nici nu mai era
motiv de a continua să-l considere ca un centru istoric
al existenţelor lor. Trebuia creat un calendar nou, care
să aibă ca axă centrală persoana lui Cristos. Atunci şiau dat seama că nimeni nu ştia ziua, luna şi nici măcar
anul naşterii lui Isus, datorită faptului că autorii
evangheliilor au omis acest amănunt. Scrierile relatau
mai curând episoade izolate din viaţa Mântuitorului,
începând de la o cateheză orală precedentă, dar în ei nu
era grija de a da o cronologie exactă a vieţii sale.

Dimenticarono
Con il passare dei secoli, molti cristiani cominciarono a ritenere che la fondazione di
Roma, che fu una città pagana nei primi mille anni della
sua esistenza, non fosse un segno giusto per contare gli
anni. Essi, invece, consideravano la Nascita di Gesù come il fatto essenziale dell’intera storia. L’idea si impose
con molta forza quando, 450 anni dopo Cristo, l’Impero
Romano si dissolse dinnanzi all’incalzare delle incursioni
dei popoli barbari. Non restava niente che legasse ad
esso i cristiani e neppure c’era motivo di considerarlo
quale centro storico delle loro esistenze. Bisognava creare un calendario nuovo che avesse come asse centrale la
persona di Cristo. Allora i cristiani si resero conto che
nessuno conosceva il giorno e neppure l’anno della nascita di Cristo, in quanto gli Autori dei Vangeli avevano
omesso questo particolare. Gli scritti riferivano piuttosto degli episodi isolati della vita del Salvatore, iniziando
da una catechesi orale precedente, ma essi non avevano
avuto cura di redigere una cronologia esatta della sua
vita.

Mic, şi totuşi uriaş
În acest moment, iese în evidenţă figura unui
călugăr numit Dionisiu, născut în Sciţia, regiune de pe
malul nord-vestic al Mării Negre, care însă a trăit

Piccolo e tuttavia gigantesco
In questo momento, si fece conoscere la figura di
un monaco chiamato Dionigi, nato in Scizia, regione
sulla sponda Nord-Occidentale del Mar Nero, che però
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aproape toată viaţa sa la Roma. Avea ca supranume
“Cel Mic”, şi acest lucru a făcut să se presupună că era
mic de statură. Se pare că el însuşi a voit să poarte
porecla din umilinţă. Era unul dintre oamenii cei mai
culţi ai epocii, teolog strălucit şi mare cunoscător al
istoriei Bisericii şi al cronologiilor. El a compus o
celebră culegere de decrete ale papilor şi de decizii ale
conciliilor, comentate de el cu pricepere.
Atunci, papa Ioan I i-a dat sarcina activităţii
imense de a calcula data naşterii lui Cristos. În această
privinţă, putea să se bazeze pe câteva indicaţii utile
folosite de evanghelii. Astfel, de la sfântul Luca a scos
că, la începutul vieţii publice, “Isus avea circa 30 de
ani” (3,23). Asta deja era ceva. Dar în ce an a începuto? Câteva versete dădeau răspunsul: “în anul al
cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar” (Le 3,1).

visse quasi tutta la sua vita a Roma. Gli avevano affibbiato il soprannome di „Piccolo” e da questo presupponiamo fosse basso di statura. Sembra che egli stesso abbia
voluto portare questo nome per umiltà. Era uno degli
uomini più colti della sua epoca, teologo brillante e profondo conoscitore della storia della Chiesa e delle cronologie. Redasse una raccolta di decreti dei Pontefici e delle
decisioni conciliari, commentati da lui con competenza.
Allora Papa Adriano I gli affidò l’incarico, un immenso lavoro, di calcolare la Nascita di Cristo. A questo
proposito, egli si basò su alcune indicazioni trovate nei
Vangeli. Da San Luca così, rilevò che, all’inizio della vita
pubblica, „Gesù aveva 30 anni” (3,23). Questo era già
qualcosa. Ma da quale anno cominciò? Alcuni versetti
davano la risposta: „ nell’anno 13 del governo di Tiberio
Cesare”. (Lc 3,1).

Când Cristos a fost pus în centru
Dionisiu a confruntat listele lungi de date şi
cronologii şi a dedus că anul al cincisprezecelea al lui
Tiberiu, an în care Isus a început să predice,
corespundea cu anul 783 de la întemeierea Romei. Ei
bine, scăzând cei 30 de ani de viaţă ai lui Isus, a
obţinut că el s-a născut în anul 753 U.C. Pentru a-l
plasa pe Cristos la începutul unei ere noi, anul 754
U.C. trebuia să devină anul 1, anul 755 trebuia să
devină anul 2 şi aşa mai departe. După fiecare număr,
Dionisiu a adăugat sigla “d.C”, adică “după Cristos”.
În schimb, la anii de dinaintea naşterii lui Isus a pus
sigla “î.C”, adică “înainte de Cristos”.
În acest calendar nou, întemeierea
Romei nu mai figura în anul 1, ci în
anul 753 î.C. Şi Dionisiu, care trăia în
acea perioadă în anul 1287 după
calendarul roman (U.C), a considerat
că se află în anul 533 al noii ere
creştine. Cine ştie ce emoţie a simţit
călugărul când a înţeles că este primul
om care cunoaşte în ce an după Cristos
se trăia! Ideea noului calendar a avut un
succes extraordinar şi imediat a început
să fie aplicată la Roma. Puţin după aceea, a ajuns în
Galia (Franţa actuală) şi în Anglia. Va mai întârzia
puţin ca să fie primită în Spania; în Catalonia a fost
adoptată începând din anul 1180; în Aragona, de la
Crăciunul din anul 1350; la Valencia, din anul 1358, şi
în Castilia, din anul 1383. A ajuns în Portugalia abia în
anul 1422.
Puţin câte puţin, şi nu fără mari dificultăţi, a
devenit un fapt general la sfârşitul evului mediu. Faima
lui Dionisiu s-a răspândit în toate colţurile lumii antice
şi, atunci când a murit, paisprezece ani mai târziu, se
putea nota cu orgoliu just, în registrul parohial al
decedaţilor, că a murit “în anul 540 din epoca
inventată de el”.

Quando Cristo fu posto al centro
Dionigi confrontò le lunghe liste con le date della
cronologia e dedusse che l’anno 15 di Tiberio, anno in
cui Gesù aveva iniziato la sua predicazione, corrispondeva al 783 della fondazione di Roma. Sottraendo i 30 anni
della vita di Gesù all’inizio di un’era nuova, l’anno 754
U.C. sarebbe dovuto essere il I, il 755 il secondo e così
via. Dopo ogni numero, Dionigi aggiunse l’abbreviazione „d.C:”, „dopo Cristo”. Accanto agli anni che precedevano la Nascita di Gesù, pose l’abbreviazione „a.C:”,
ossia „avanti Cristo”.
In questo calendario nuovo, la fondazione di Roma
non appariva più nell’anno I,
ma nell’anno 753 a.C. Anche
Dionigi, che viveva in quel
periodo nel 1287, secondo il
calendario romano (U.C.), ritenne di trovarsi nell’anno 533
della nuova era cristiana. Chissà quale emozione provò
quando capi di essere il primo
uomo che conosceva in quale
anno dopo Cristo vivesse!
L’idea del nuovo calendario
ebbe uno straordinario successo e iniziò immediatamente
ad essere applicata a Roma. Dopo poco, giunse in Gallia
(l’attuale Francia) ed in Inghilterra. Sarebbe stata ricevuta
in Spagna con qualche ritardo; in Catalogna fu adottata
nel 1180; in Aragona, nel Natale del 1350; a Valencia nel
1358 ed, in Castiglia, nel 1383. In Portogallo, giunse solamente nel 1422. Un po’ alla volta, non senza grandi
difficoltà, divenne ampiamente diffuso alla fine del Medio Evo. La fama di Dionigi si diffuse in ogni angolo del
mondo antico e, quando egli si spense, quattordici anni
dopo, si poteva notare con giusto orgoglio, nel registro
parrocchiale dei defunti: nell’anno 540 dell’epoca da lui
inventata”.

Neprevăzutul
Ştim de la istoricii moderni că, astăzi, bucuria
aceea este puţin redimensionată. Dionisiu făcuse o
greşeală. Evanghelia după Matei menţionează faptul
care nu a fost luat în considerare de către Dionisiu, 5

L’imprevisto
Sappiamo dagli storici moderni che oggi quella gioia
è un po’ ridimensionata. Dionigi aveva commesso un
errore. Il Vangelo secondo Matteo menziona un fatto
che non fu considerato da Dionigi ossia che Gesù venne
al mondo „al tempo di re Erode” (2,1). Dallo scrittore

anume că Isus a venit în lume “în timpul regelui
Irod” (2,1). De la scriitorul roman Iosif Flaviu,
contemporan al lui Isus, ştim că acest rege a murit în
anul 4î.C, la puţine zile după o eclipsă de lună ce a
avut loc la 12 martie, care a luminat cu lumina sa
sinistră boala oribilă a monarhului. Prin urmare, Isus s
-a născut cel puţin cu 4 ani înainte de data fixată de
Dionisiu.
Dar cu cât timp înainte de moartea lui Irod s-a
născut Isus? Dacă evenimentul magilor din Răsărit,
prezentat de Mt 2, este în mod substanţial istoric,
putem să deducem că, atunci când ei au venit, l-au
găsit pe Irod sănătos şi încă la Ierusalim. I-a primit, a
făcut investigaţiile sale şi se bucura de sănătate, de
vreme ce a promis să meargă la Betleem după ce magii
se vor întoarce ca să-i dea veşti despre prunc.
Mai ştim că bătrânul monarh, atunci când a simţit
că sănătatea i se agrava, chinuit de boală, s-a transferat
la Ierihon şi apoi la termele Calliroe,
pentru a face băi curative. Văzând că nu
se însănătoşea, s-a întors la Ierihon,
unde, puţin după aceea, a murit.
Această călătorie a avut loc în
noiembrie, anul 5, la începutul iernii.
Aşadar, trebuie adăugat încă jumătate
de an şi să mergem la jumătatea anului 5
î.C. pentru a calcula naşterea lui Mesia.

romano Giuseppe Flavio, contemporaneo di Gesù, sappiamo che questo re morì nell’anno 4 a.C., pochi giorni
dopo l’eclissi di luna che ebbe luogo il 12 Marzo, eclissi
che illuminò con la sua luce sinistra la malattia orribile
del monarca. Di conseguenza, Gesù nacque almeno
quattro anni prima della data fissata da Dionigi. Ma
quanto prima della morte di Erode era nato Gesù? Se
l’avvenimento dei Magi che venivano da Oriente, presentato da Matteo 2 è sostanzialmente storico, possiamo
dedurre che, allora, quando essi giunsero, trovarono Erode sano ed ancora a Gerusalemme. Li ricevette, fece delle
ricerche, insomma stava bene, tanto che promise che
sarebbe andato a Betlemme al ritorno dei Magi che gli
avrebbero riferito delle notizie sul bambino.
Sappiamo ancora che il vecchio monarca, quando
seppe che il suo stato di salute si aggravava, tormentato
dalla malattia, si trasferì a Gerico e poi presso le terme di
Calliroe, per fare dei bagni terapeutici. Rendendosi conto
che non guariva, ritornò a
Gerico dove, poco dopo,
morì. Questo viaggio ebbe
luogo nel Novembre
dell’anno 5, all’inizio
dell’inverno. Così, bisogna
aggiungere ancora sei mesi, per calcolare la Nascita
del Messia.

Dorinţă de exactitate
Dacă socotim istorică asasinarea pruncilor
nevinovaţi, poruncită de Irod de teamă să nu-i ia
cineva tronul, câţi ani avea Isus atunci când a avut loc
masacrul? Aceasta este a treia evidenţiere ce trebuie
făcută. După ce a calculat naşterea lui Isus, Irod a
poruncit să fie ucişi toţi copiii “de la doi ani în
jos” (Mt 2,16). Regele a prelungit timpul pentru ca să
nu-i scape prada, dar se poate crede în mod raţional
că, în acea perioadă, Isus avea deja un an sau un an şi
jumătate.
Mulţi autori antici îi atribuie chiar doi ani. Şi unele
evanghelii apocrife relatează că avea această vârstă în
momentul măcelului pruncilor nevinovaţi şi nu lipsesc
picturi, în catacombe, care îl prezintă deja crescut,
însăşi Evanghelia după Matei spune că magii l-au găsit
pe prunc “în casă” (2,11), şi nu în peştera naşterii, aşa
cum este obiceiul de a-i reprezenta. Adunând acum la
calculele noastre acest nou spaţiu de timp, ne aflăm
între sfârşitul anului 7 şi jumătatea anului 6 î.C.

Desiderio di esattezza
Se calcoliamo lo storico assassinio dei bambini innocenti (Santi Innocenti n.d.tr.), ordinato da Erode per
paura che qualcuno gli sottraesse il trono, quanti anni
aveva Gesù quand’ebbe luogo il massacro? Questa è la
terza precisazione che dev’essere fatta. Dopo aver calcolato la nascita di Gesù, Erode ordinò che fossero uccisi i
bambini „ dai due anni in giù” (Mt 2,16). Il re aveva prolungato il tempo perché non gli sfuggisse la preda, ma si
può credere in modo razionale che, in quel periodo, Gesù avesse già un anno o un anno e mezzo.
Molti autori antichi gli attribuivano addirittura due
anni. Anche alcuni Vangeli apocrifi riferiscono che aveva
quest’età nel momento del massacro dei bambini innocenti e non mancano pitture, nelle catacombe, che presentano Gesù già cresciuto, lo stesso Vangelo secondo
San Matteo, dice che i Magi trovarono Gesù Bambino
„a casa” e non nella grotta della Natività, così come è
uso rappresentarlo. Aggiungendo ora ai nostri calcoli il
nuovo spazio di tempo, ci troviamo tra la fine dell’anno
7 e metà dell’anno 6 a.C.

Anul pierdut şi regăsit
Dar cât timp a trecut între venirea magilor şi
boala lui Irod? Lipseşte doar acest fapt. Se pare că nu a
trecut mult, deoarece, dacă mergem înapoi încă vreun
an, ne-am îndepărta prea mult de vârsta dată de
evanghelistul Luca lui Isus, atunci când el, la
începuturi, spune că “avea circa 30 de ani”. Chiar dacă
acest număr este numai indicativ, trebuie să ne oprim
în jurul anului 30. Dacă se mai adaugă vreun an, ar fi
trebuit să spună că Isus avea “circa 40 de ani”. Prin
urmare, data probabilă a naşterii sale este anul 7 î.C,
Cristos având la începutul vieţii sale publice circa 34 6

L’anno perduto e ritrovato
Ma quanto tempo passò tra la venuta dei Magi da
Erode? Manca solo questo fatto. Pare non sia trascorso
molto tempo perché se andiamo a ritroso all’incirca di un
anno, ci allontaneremo troppo dall’età data dall’Evangelista San Luca a Gesù, allora quando egli, agli inizi dice
che „aveva circa 30 anni”. Anche se questo numero è
solamente indicativo, dobbiamo fermarci attorno all’anno 30. Se si aggiunge all’incirca un anno, avrebbe dovuto
dire che Gesù aveva „circa 40 anni”. Di conseguenza, la
data probabile della sua nascita è l’anno 7 a.C., avendo

de ani.
Unii cercetători vor să ajungă pe un alt drum ca să
fixeze data naşterii lui Isus, adică, prin intermediul
recensământului care, realizat de Quirinus şi amintit de
Luca, a fost la originea călătoriei lui Iosif şi Maria la
Betleem (2,1). }nsă această cale a fost respinsă deja din
cauza caracterului fragmentar al informaţiilor istorice
despre Quirinus şi, îndeosebi, datorită faptului că nici
un izvor istoric nu aminteşte de vreun recensământ în
timpurile lui Irod. În concluzie, trebuie să afirmăm,
conform datelor furnizate de evanghelii şi de celelalte
izvoare istorice, că Isus Cristos s-a născut, în mod
paradoxal, în anul 7 înainte de Cristos!

Cristo, all’inizio della sua vita pubblica 34 anni.
Alcuni ricercatori giungeranno, seguendo altri percorsi, ossia attraverso il censimento realizzato da Quirino
e ricordato da Luca, a stabilire la data della Nascita di
Gesù. Questo censimento fu all’origine del viaggio di
Giuseppe e di Maria a Betlemme (2,1). Questa via però,
era stata già respinta a causa del carattere frammentario
delle informazioni su Quirino ed esattamente perché alcune fonti storiche non ricordano un censimento ai tempi di Erode. In conclusione, dobbiamo affermare in modo paradossale, conformemente ai dati forniti dai Vangeli e dalle altre fonti storiche, che Gesù nacque, nell’anno
7 a.C.

Pentru o eră creştină bis
Această afirmaţie, contradictorie în sine, a trezit în
mulţi ideea de a reforma calendarul nostru pentru a-l
duce, din nou, cu precizie mai mare, la naşterea
Mântuitorului. Ei propun să se adauge cei şapte ani
uitaţi de Dionisiu în calculele din hârtiile sale. În felul
acesta, în loc să fim în anul 2013, am fi în anul 2020.
Propunerea, foarte frumoasă în intenţii, este
impracticabilă. De fapt, toate evenimentele istorice
sunt datate fără aceşti 7 ani. A le schimba pe fiecare ar
fi o muncă enormă, dar şi o adevărată bătaie de cap.
Cum s-ar putea spune istoricilor că Iulius Cezar nu a
murit în anul 44, ci în anul 37 î.C, şi că Primul Război
Mondial nu a început în anul 1914, ci în anul 1921?
Cum să schimbi la milioane de studenţi, care au atâtea
date imprimate în memorie, data descoperirii Americii:
1499 în loc de 1492, sau data unirii principatelor
române: 1925 în loc de 1918?
În plus o iniţiativă de acest fel nu are sens
deoarece calendarul, aşa cum se prezintă, fără cei şapte
ani, răspunde la intenţia lui Dionisiu: să amintească
faptul că venirea lui Cristos în lume a împărţit istoria
în două; el este axa timpului în jurul căreia să învârt
toate evenimentele umane. Desigur că un asemenea
plan pedagogic nu este alterat, în obiectivul său
original, de câţiva ani uitaţi.

Per un’era cristiana bis
Quest’affermazione, in sé contraddittoria, fece sorgere in molti l’idea di riformare il nostro calendario per
portarlo, di nuovo, con una maggiore precisione, alla nascita del Salvatore. Essi propongono di aggiungere sette
anni a quelli che Dionigi aveva calcolato nei suoi documenti. In questo modo, invece di essere nel 2013, saremmo nel 2020. La proposta, molto bella nelle intenzioni, è
impraticabile. Infatti, tutti gli avvenimenti storici sono
datati senza questi 7 anni. Cambiarli tutti sarebbe un lavoro enorme, ma anche un rompi capo. Come si potrebbe dire agli storici che Giulio Cesare non morì nel 44, ma
nel 27 a.C., e che la Prima Guerra Mondiale non cominciò nel 1914, ma nel 1921? Come cambiare per milioni e
milioni di studenti, con tante date ormai impresse nella
memoria, quella della scoperta dell’America portandola al
1499, invece che 1492, o la data dell’Unione del Principati Romeni mettendola nel 1925 e non nel 1918? Un’iniziativa di questo tipo, inoltre, non avrebbe senso perché
il calendario, così come si presenta, senza quei sette anni,
risponde all’intenzione di Dionigi: ricordare il fatto che la
venuta di Cristo nel mondo ha diviso la storia in due parti: Egli è l’asse del tempo attorno al quale ruotano tutti
gli avvenimenti umani. Sicuramente, tale piano pedagogico non è alterato nel suo obiettivo originale, da alcuni
anni che sono stati scordati.

Există anul 2000?
Lumea a celebrat cu ceva timp în urmă anul 2000.
Şi-au făcut apariţia vrăjitori fatidici cu profeţiile lor
despre sfârşitul lumii, prevestirile despre catastrofele
tipice ale schimbării de mileniu şi intrarea într-o nouă
eră condusă de anumite semne zodiacale. Acest lucru
nu trebuie să uimească. Manualele de istorie povestesc
că şi în pragul anului 1000 d.C, din toată societatea
medievală s-a declanşat un val de prevestiri de
catastrofe şi de dezordini cosmice, care s-a extins ca
un foc, înfricoşând lumea şi tulburând existenţa a
milioane de persoane. La intrarea în noul mileniu, s-au
cam repetat acele comportamente atavice.
Ne putem întreba deci: există anul 2000? Pentru
că, dacă şi calendarul dionisian s-a extins la raporturile
internaţionale, în realitate, în inima multor naţiuni şi
grupuri religioase nu are nici o valoare. Pentru 19
milioane de evrei, suntem în anul 5765. Pentru 800 de
milioane de musulmani, am intrat în anul 1425. Pentru
musulmanii din Iran, calendarul indică anul 1384. 7

Esiste l’anno 2000?
Il mondo ha celebrato non molto tempo fa il 2000.
Hanno fatto la loro apparizione indovini funesti con profezie sulla fine del mondo, con annunzi di catastrofi tipiche del cambio di millennio e l’entrata in una nuova era,
condotta da certi segni zodiacali. Questo non deve stupire. I manuali di storia ci raccontano che, alla soglia
dell’anno 1000 d.C., in tutta la società medievale si era
abbattuta un’ondata di annunzi di catastrofi e di disordini
cosmici, che si espanse come un incendio, spaventando
le persone e turbando l’esistenza di milioni di esseri umani. All’entrata del nuovo millennio, si ripeterono questi
comportamenti atavici.
Ci possiamo quindi chiedere: esiste il 2000? Perché
se anche il calendario di Dionigi non si usa più dai rapporti internazionali, in realtà, nel cuore di molte nazioni e
di molti gruppi religiosi non ha alcun valore. Per 19 milioni di ebrei, siamo nell’anno 5765. Per 800 milioni di
mussulmani, siamo entrati nel 1425. Per i musulmani
dell’Iran, il calendario indica il 1384. I Giapponesi di reli-

APARIŢIA FECIOAREI MARIA LA
LA PONTMAIN ÎN FRANŢA –1871

ani) şi Joseph (10 ani), își încheiau lunga zi de muncă. Ei
pisau drobiță, adică o tăiau şi o zdrobeau pentru a face
un nutreț acceptabil pentru vite. Munca aceea era grea,
iar copiii o începuseră dis-dedimineață. Ei dormeau în staul
şi tăietorul de drobiță se afla
lângă patul lor. Înainte de a lua
micul dejun, ei au spus rozariul
pentru fratele lor mai mare care
era la război, iar apoi, ca în
fiecare dimineață, au slujit ca
ministranți la Liturghie în
bisericuța
parohiala. Au
facut "marea rugăciune de
dimineață", calea Crucii si, după
Liturghie, sub bolta înstelată a
bisericii, rugăciuni organizate de
paroh, Părintele Michel Guerin,
pentru ca războiul sa se
sfârșească. Apoi,
orele
de
școală, ritmate de rugăciuni, în
special "Parce Domine..." (Cruță,
Doamne, poporul Tau...). La
ora patru, lucrările agricole si-au intrat în ritm. Pe la ora
sase seara, Eugene a ieșit pentru câteva clipe din şură.
Stelele sclipeau frumos pe cerul iernii, dar privirea i-a
fost atrasa de o prezenţa cu mult mai apropiata. El a

Evenimentul
Pontmain, 17 ianuarie 1871.
Era noapte. Franța era în război
în circumstanțe disperate. Parisul
era asediat. Prusacii, învingători,
erau la porțile orașului Laval. La
Pontmain domnea spaima: nu
aveau nici un fel de veşti despre
cei 38 mobilizați (din totalul
locuitorilor, de aprox.100).
În regiune, disperarea era
imensa, iar răniții din armata
franceza
în
derută, erau
nenumărați.
Au
izbucnit
epidemii. Era foarte frig. La 11
ianuarie, o aurora boreala uimise
întreaga suflare, iar cutremurul
de pământ din 17 ianuarie, a
mărit panica.
La Pontmain, în nordul provinciei, neliniștea era
aceeași, dar în acest mic cătun de o suta de locuitori, de
la marginea Bretaniei, viaţa își urma, totuși, cursul. În
şura familiei Barbedette, tatăl şi cei doi copii Eugene (12

gione scintoista vivono ora nel 2664. Milioni di fedeli di
diverse religioni dell’India ritengono che siamo nel 2062,
mentre i cinesi confuciani nel 2555.

Japonezii de religie şintoistă trăiesc acum în anul 2664.
Milioane de credincioşi de diferite credinţe din India
consideră că suntem în anul 2062, iar chinezii
confucianişti, în anul 2555.
Nici măcar pentru creştini
Nici Bisericile creştine nu au aşteptat în
unanimitate anul 2000. Creştinii copţi din Egipt sunt
în anul 1721, caldeii din Irak, în anul 6754, armenii, în
anul 1451, şi sirienii, în anul 2314. Dacă la aceştia
adăugăm nouă sute de milioane de catolici care sunt în
dezacord cu 7 ani faţă de adevăratul început al erei
creştine, ne putem întreba: în realitate, când am intrat
în anul 2000? Pentru care dintre aceste grupuri a sosit
data nefastă?
Anul 2000 nu există. Este doar o convenţie
pentru a-l pune pe Cristos în centrul istoriei. Pentru
aceasta, a fost absurd să se pronosticheze nenorociri în
jurul acelei date. Graţie lui Dionisiu, Cristos domneşte
în calendarele noastre. Chiar dacă nu ne dăm seama,
atunci când scriem data la începutul unei scrisori,
scriem o chitanţă, semnăm un document, umplem un
cec bancar, amintim de venirea sa în această lume. El
este centrul istoriei noastre. Prin urmare, trebuie să
trăim în aşa fel încât şi în activitatea zilnică el să fie
centrul vieţii noastre.
Autor: pr. Ariel Alvarez Valdes
Traducere: pr. Mihai Pătraşcu
Sursa: Editura Sapientia
Preluat din revista Lumea Catolica, http://
lumea.catholica.ro/2008/11/in-ce-an-s-a-nascut-isus/

Nemmeno per i cristiani
Nemmeno nelle Chiese cristiane si è aspettato all’unanimità il 2000. I cristiano-copti dell’Egitto sono nel
1721, i caldei dell’Irak, nel 6754, gli armeni nel 1451,
mentre i siri nel 2314. Se a questi aggiungiamo centinaia
di migliaia di cattolici che sono in disaccordo con i 7 anni
dinnanzi al vero inizio dell’era cristiana, ci possiamo
chiedere, in realtà, quando siamo entrati nel 2000? Per
quali di questi gruppi è arrivata questa data nefasta?
L’anno 2000 non esiste. È soltanto una convenzione
per mettere Cristo al centro della storia. Per questo è stato assurdo pronosticare disgrazie attorno a quella data.
Grazie a Dionigi, Cristo domina nei nostri calendari. Anche se non ce ne rendiamo conto, quando scriviamo la
data all’inizio di una lettera, compiliamo una ricevuta,
firmiamo un documento, riempiamo un assegno, ricordiamo la Sua venuta in questo mondo. Egli è il centro
della nostra storia. Dobbiamo, quindi, vivere in modo
tale che anche nella nostra attività quotidiana Egli sia il
centro della nostra vita.
Autore: p. Ariel Alvarez Valdes
Traduzione in italiano:
ipod. Prof.Giuseppe Munarini
Editura Sapientia
Preso dalla rivista Lumea Catolica, http://
lumea.catholica.ro/2008/11/in-ce-an-s-a-nascut-isus/
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văzut, deasupra casei din faţă, o frumoasă doamnă care il
privea zâmbind, întinzându-si mâinile spre el. O manta
albastru închis, înstelată, fără cordon, cădea peste pantofii
săi cu funda de aur, încercuită de un tiv roşu.
Nici tatăl, nici vecina, Jean, nu vedeau apariția. Insă
fratele sau, Joseph, vedea perfect şi confirma toate
detaliile.
"Doamna este înaltă ca Sora Vitaline", au spus ei.
Chemată, sora Vitaline nu a văzut nimic în afara de
ce vedea toată lumea: trei stele mari, neobișnuite. Copiii îi
asigurau, în zadar, ca în mijlocul
stelelor era chiar capul Doamnei.
Sora Vitaline s-a întors la scoală să
cheme alți copii interniști. Francoise
Richer - 11 ani, Jean-Marie Lebosse 9 ani şi Augustine Mouton - 12 ani, o
însoțeau. Francoise s-a arătat foarte
uimita: "Oh! ce doamna frumoasa!"
Numai Augustine Mouton nu vedea
nimic. A sosit în grabă o alta
călugăriță, care apoi s-a dus sa-l cheme
pe paroh.
Tot cătunul s-a adunat la șură.
Printre ultimii sosiți se afla soția
cizmarului, care o ducea în brate pe
nepoţica sa de doi ani, Augustine
Boitin. Fascinată, şi ea privea cu
insistenta în aceeași direcție, ca ceilalți,
şi striga singurele cuvinte religioase pe
care le stia: "Le Jesus, le Jesus!"
Mai târziu, în cursul serii, a sosit
dulgherul Avice, care il purta în brate
pe fiul sau de 4 ani, Auguste. Cu fata
strălucind de fericire, acesta i-a spus
tatălui: "şi eu ... vad o doamnă frumoasa... cu o rochie
albastră plină de stele, ca cea din biserica, dar mult mai
frumoasa". Dar tatăl său i-a cerut sa nu spună
nimic. Şi iată ca a început o adevărată veghe de
rugăciune, animată de sora Vitaline şi de paroh. (...).
Şi iată ca a apărut un oval bleu, care a înconjurat
apariţia. în interior erau fixate patru lumânări stinse. în
dreptul inimii s-a desenat o mica cruce roșie. Toate
acestea s-au format la sosirea parohului. în biserica din
Pontmain, era o statuie a Sfintei Fecioare, înconjurată de
un oval bleu, iar părintele Guerin instalase acolo patru
lumânări, ca în sanctuarul Sfintei Fecioare a Speranței de
la Saint-Brieuc.
Toată lumea vorbea despre ceea ce se
intampla. Scepticii nu se sfiau sa glumească. în
momentul acela, copiii au spus ca Doamna s-a întristat şi
parohul a concluzionat că trebuiau sa se roage. Toată
lumea a îngenunchiat în şură sau pe zăpadă şi au început
rozariul. Pe măsură ce se rugau rozariul, Doamna
creștea. Copiii au precizat că această armonioasă creștere
răspundea rugăciunilor lor. Stelele care o înconjurau în
cer, s-au îndepărtat şi apoi s-au strâns sub picioarele Ei.
Iar cele care-i înstelau rochia, s-au înmulțit. "Era o feerie
astrala", a scris Mons. Rene Laurentin în cartea
sa "Pontmain, histoire authentique" (Ed. Lethieleaux).
Sora Eduarda a intonat "Magnificat".
- "Iată încă ceva care apare!" au strigat copiii.
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Într-adevăr, deasupra acoperișului casei, dar sub
oval, s-a desfășurat o banderola albă, aproape la fel de
lunga ca şi casa. Pe ea s-au înscris, una câte una, litere
aurii. Copiii, deși pe moment erau despărțiți unii de
alții, le descifrau siguri pe ei. Apoi au citit împreună:
DAR, RUGATI-VA, COPIII MEI !
Era ora șapte şi jumătate, iar apariția dura de o oră.
Rugăciunea a devenit ferventa. Parohul a propus sa se
recite litaniile. Chiar de la prima invocație, copiii au citit
noi litere care se înscriau, una câte una, pe cer şi o noua
fraza s-a înscris pe același rând cu
precedenta:
"DUMNEZEU VĂ VA ASCULTA
PESTE PUTIN TIMP."
Aceasta frază se termina cu un punct
foarte mare, ca un soare de aur. Sfânta
Fecioara a surâs.
A izbucnit un cântec nou: "Neprihănita".
Se cânta în latina: " O, dulce şi preaiubita
Mamă a Lui Cristos."
şi atunci au apărut cuvintele : "FIUL
MEU."
Nici o persoana nu se mai putea îndoi de
identitatea acestei frumoase Doamne. în
timp ce se intona "Salve Regina", fraza sa completat. Textul definitiv, din care
ultima propoziție era subliniată de o linie
de lumină, era:
"DAR RUGAȚI-VA, COPIII MEI.
DUMNEZEU VA VA ASCULTA
PESTE PUTIN TIMP
FIUL MEU SE LASĂ ATINS
Mulţi se rugau în tăcere, apoi parohul a
cerut sa se cânte un cântec:
"Mama a Speranței, al Carei Nume este atât de
dulce
Ocroteşte Franța noastră
Roagă-te, roagă-te pentru noi."
(...) Atunci Fecioara si-a ridicat mâinile, pana atunci
coborâte, la înălțimea umerilor Săi. Surâzătoare, își
mișca încet degetele în ritmul cântecului."
Copiii săreau, ca şi când ar fi vrut sa se înalțe spre
cer.
- "Iată ca ea râde! Oh, cât de frumoasa este!"
Spre sfârșitul cântecului banderola a dispărut ca şi
cum s-ar fi desfășurat peste ea ca un rulou de culoarea
cerului. Părintele a cerut sa se cânte încă un cântec:
"Dulcele meu Isus", prin care se cerea iertare:
"Nu vom mai ofensa niciodată
Bunătatea Ta supremă, o , dulce Isus."
Şi, ca refren: "Parce Domine" (Cruță, Doamne,
poporul Tau). Fara sa i se audă cuvintele, Fecioara a fost
văzută cântând împreună cu credincioșii.
Brusc, chipul i s-a întristat. Înaintea Ei a apărut o
cruce roșie care Îl purta pe Isus insângerat. în vârful
Crucii, pe o traversa alba, s-a înscris, cu rosu, Numele
Aceluia care se afla acolo:
ISUS - CRISTOS
Maria a luat crucifixul cu amânadouă mâinile şi l-a
prezentat copiilor în timp ce, cu ochii plecați, Il
contempla pe Isus de pe cruce.

Joseph, unul dintre cei doi frați vizionari, si-a descris
astfel emoția, în fata acestui spectacol:
"Chipul Ei era plin de o nespusa tristețe... Nu a
plâns...dar... la colțurile gurii, tremurul buzelor manifesta
o puternica emoție. Tristețea Sa depășea tot ce ne-am
putea imagina... Era într-adevăr Mama Lui Isus la
picioarele Crucii Fiului Sau."
Apoi, o stea venită din partea de jos a ovalului a
urcat şi a aprins cele patru lumânări care o înconjurau pe
Maria.
Sora Eduarda a intonat "Ave Maria Stella".
Crucifixul rosu a dispărut, iar Sfânta Fecioara si-a
întins iar bratele spre pământ. Pe fiecare umăr i s-a așezat
câte o micuță cruce alba.
Fecioara si-a recăpătat zâmbetul şi în curând, un
mare val alb s-a desfășurat, începând
de la picioarele Ei si, încetul cu
încetul, a acoperit-O în întregime.
Era ora noua şi iată că după trei
ore, totul se sfârșise. Toți, fiind
cuprinși de o pace profundă, de o
imensa recunoștință şi o încredere
fără limita şi având certitudinea ca
rugăciunea lor a fost ascultată, au
plecat, în liniște, acasă. şi la SaintBrieuc, se sfârșise veghea de
rugăciune...

Imaculate. Francoise Richer - învățătoare, a fost devotata
în serviciul Părintelui Eugene Barbedette. Jean-Marie
Lebosse a devenit sora a Sfintei Familii din Bordeaux.
Auguste Avice, fiul în vârstă de patru ani al dulgherului,
a intrat ca frate ajutător la Iezuiti. El urmase ordinul
tatălui sau de a păstra tăcerea şi doar pe patul de moarte
a mărturisit: "Da, este adevarat, şi eu am văzut-O pe
Sfânta Fecioara."

Rugăciunea
Mesajul luminos al Fecioarei de la Pontmain este de
o actualitate presantă. (...) Sfânta Fecioara a venit, întâi
de toate, sa cheme, cu mare insistenţă, la rugăciune. Ea a
ales acest micuț cătun pentru ca acolo exista deja o
comunitate rugătoare în jurul unui bun paroh, Părintele
Guerin. Fiecare detaliu al apariției a
răspuns, ca un ecou, vieții de rugăciune a
parohiei. Fecioara Maria si-a multiplicat
semnele de incurajare pentru aceasta
evlavie populara şi fervoarea care-I era
adresata în fiecare zi.
Nu au fost uitate nici lumânările pe care
le aprindea în fiecare seara parohul, în
jurul statuii din biserica. Cât despre
diferitele cuvinte înscrise pe cer, ele au
fost în corespondenta exacta cu
rugăciunile de la acea veghe. Fără a intra
în detalii, sa notam, de exemplu, ca
După
unsprezece
zile,
rugăciunea
Rozariului
a
mărit
armistițiul era semnat
dimensiunea apariției. Putem conchide
"Totul s-a sfârșit", au spus
ca Rozariul este deosebit în ochii Sai. (...)
copiii. Fiecare stătea acasă, cu inima
Fecioara Maria ne încurajează la
mângâiată. Dupa cinci zile prusacii srugăciune
smerita,
comunitară,
au retras spre surprinderea șefilor
încrezătoare şi perseverentă. Ea nu ne
Bazilica din Pontmain
militari francezi. Ei nu intraseră în
uita atunci când, în noaptea neliniștii, ne
Laval. Toti cei 38 soldați mobilizați, s-au întors teferi
adresam Ei. Ea ne asigura de eficacitatea rugăciunii. S-ar
acasă. Dupa unsprezece zile, armistițiul era semnat. Au
putea spune ca Ea chiar are nevoie de aceasta. Apelul Ei
fost dobândite haruri de tot felul.
este presant: "DAR RUGAȚI-VA, COPIII MEI." Ea nu
Recunoașterea apariției de către Biserică a fost destul
poate nimic fără noi. şi oferă aceste rugăciuni Fiului Sau;
de rapida, după ocercetare amănunţită. Dupa o ancheta
de la El obține Ea harurile cerute.
şi un proces canonic, episcopul de Laval, Mons. Wicart, a
La Pontmain, evident harul cerut este pacea. Chiar
declarat în 2 februarie 1872:
de a doua zi, invadatorul se va retrage, iar peste 11
"Noi consideram ca Neprihănita Maria, Maica
zile, va fi semnat armistițiul: "DUMNEZEU VA VA
Domnului, a apărut cu adevarat la 17 ianuarie 1871 lui
ASCULTA PESTE PUŢIN TIMP."
Eugene şi lui Joseph Barbedette, lui Francois Richer şi lui
Sa ne întoarcem, aşadar, spre Cer, ca şi copiii de la
Jean-Marie Lebosee, în cătunul Pontmain."
Pontmain. Sa ne rugam neobosit, asa cum ne invita
În 1905, Pius X a ridicat sanctuarul la rangul de
Cristos Însuși în Evanghelie, având certitudinea ca El ne
bazilica.
va acorda viata veșnică şi tot ajutorul pentru a ajunge
În 1897, Papa Leon XIII dăduse Maicii Domnului
acolo. (...)
de la Pontmain, titlul de "Sfânta Fecioara a Rugăciunii."
La Pontmain, Fecioara Maria s-a arătat ca Mama a
Speranței. Nimeni nu practica mai bine aceasta virtute
Abatele Michel Guerin
precum copiii. Maria ne invita sa păstrăm sau sa regăsim
O mișcare bogată în haruri şi rugăciune s-a dezvoltat
acest spirit de copilărie spirituala, care este făcut din
în parohie, constituind pentru paroh şi pentru episcop un
smerenie, din încredere şi din abandonare. Mica Tereza
mare semn de autenticitate. Vestea despre apariția Sfintei
(a Pruncului Isus) si-a făcut din aceasta, calea sa regala
Fecioare s-a propagat în toată regiunea şi chiar mai
spre sfințenie. şi ei îi zâmbise Sfânta Fecioară (...).
departe. S-au multiplicat pelerinajele cu grupuri
J.L. Benoit ("Stella Maris" nr.308 - Regina Pacis
numeroase de trei până la patru mii de persoane. în anul
nr.244)
1971, au fost 100.000 de pelerini.
Preluat de pe: http://
Cei doi frați Barbedette au devenit preoți: Eugene dinimaginatie.blogspot.it/2012/05/aparitia-de-lapreot diecezan şi Joseph - preot Misionar Oblat al Mariei
pontmain-sfintei.html
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Mons. Ioan Dan s-a născut pe 25 ianuarie 1917 la Vadul Crişului, jud. Bihor. A fost hirotonit în 27
decembrie 1941. Părintele Dan a stat la Roma până la 3 aprilie 1949, anul în care papa l-a numit paroh al
comunităţii greco-catolice din Argentina, la Buenos Aires. Acolo a fost numit profesor de Drept la Universitatea
Catolică, devenind cu timpul şi Decan. În calitate de preot a desfăşurat o activitate bogată, spirituală şi culturală, atât
în Argentina, cât şi în afara ei. I-a plăcut folclorul românesc şi a publicat felurite articole şi volume.
În Buenos Aires, în Europa şi Statele Unite s-a bucurat de o mare preţuire. Toţi l-au iubit şi respectat, căci a
fost un om de mare valoare intelectuală şi spirituală; un preot bine pregătit şi cu mare prestanţă bisericească. Papa
Ioan Paul al II-lea l-a şi numit Prelat de onoare, pentru meritele lui excepţionale pe tărâm bisericesc. Nu s-a mai
putut întoarce în România pentru că după 1948, regimul comunist a scos în afara legii Biserica Unită. În calitate de
preot greco-catolic, ar fi fost arestat imediat şi trimis la închisoare. A murit departe de ţară, pe data de 28 august
1986, la Buenos Aires.
În anul 2004, rămăşiţele lui au fost aduse în pământul patriei sale, fiind înhumate în curtea Mănăstirii Greco-Catolice din Oradea. În urma
cuvenitei reprimiri a Catedralei Greco-Catolice de la Oradea, rămăşiţele sale au fost transferate în cripta acestui locaş, pe data de 13 mai 2007.
După ce a apărut într-o revistă românească din diasporă, prin anii Şaptezeci, articolul ce urmează face parte dintr-un volum-culegere de scrieri
a Mons. Ioan Dan, publicat de Ed. Galaxia Gutenberg în 2007.

izvorul precreştin al obiceiurilor strămoşilor, fie daci,
fie romani, cum între altele dovedesc înşişi termenii
„Crăciun” şi „colindă”. Termenii care apoi au fost
împrumutaţi de la noi daco-romanii de toate popoarele
vecine, slavi, bulgari şi unguri, fapt ce arată că noi
românii suntem băştinaşi, şi prin urmare adevăraţii
stăpâni ai spaţiului Carpato-Danubian (...).
Într-adevăr la noi românii Crăciunul „soseşte” şi
se „pregăteşte”, altfel este „altceva” şi se desfăşoară „în
alt fel”, se trăieşte profund mai cald şi mai intim atât
individual, cât şi familiar decât la alte neamuri. Iar
sărbătoarea Crăciunului este celebrată şi simţită mai
mult ca oricare alta chiar mai simţită decât Paştile, cu
toate că din punct de vedere strict religios
sărbătoarea Învierii este cea mai mare, căci
îndeplineşte şi încoronează Crăciunul, adică
Naşterea Domnului. Îmi place să mai
remarc aici o particularitate a colindei
româneşti, anume: anumite colinde fac
legătura clară între Crăciun şi Paşte, adică
între naşterea Domnului şi Sfintele Patimi
din Săptămâna Mare. (...) Crăciunul, prin
trăirea atât de intim a atâtor datini şi tradiţii,
îţi încălzeşte sufletul şi casa, şi uneşte pe toţi
într-o singură simţire, într-o inimă
românească şi strămoşească. (...) Această
bogată şi deplină trăire a Crăciunului ce se
perpetuează printr-o tradiţie bimilenară, este
una din constantele poporului român. De aceea merită
să fie studiată bine pentru a putea înţelege cât mai
lămurit nu numai trecutul istoric al neamului
românesc, ci şi firea lui (...).
Esenţial desfăşurarea datinilor de Crăciun la
români se poate numi cu un termen tehnic: „colindă”
sau „a colinda”. Colindele sau colindul românesc
înmânunchează o bogăţie de obiceiuri provenind în cea
mai mare parte dintr-o tradiţie precreştină, şi restul din
tradiţia creştină bisericească. Nu este locul a descrie
aici amănunţit natura, originea şi desfăşurarea
„colindului românesc”. (...) Mă voi limita la a spune că,
spre deosebire de crezul comun şi popular, în care

Sărbătoarea bucuriei
Crăciunul este sărbătorit, la toţi creştinii cu multă
veselie, cu tot felul de datini şi obiceiuri, durând după
împrejurări o zi sau mai multe zile. Bucuria este atât
religioasă: Naşterea Mântuitorului, cât şi circumstanţială,
ambientală, de natură socială. În acelaşi timp Crăciunul
este şi sărbătoarea cea mai familiară. Este sărbătoarea
familiei. Adună pe toţi membrii unei familii şi pe rudele
apropiate ca să se bucure împreună pentru acest mare
eveniment religios: Întruparea Fiului lui Dumnezeu care
se face Om ca noi pentru a ne mântui, aflându-ne şi
orientându-ne spre moştenirea nu a acestei vieţi
pământeşti, trecătoare, ci a celei de veci
„unde pururea cu Domnul vom fi” şi
„unde nu este durere nici întristare, şi
nici suspinare”. (...)
Crăciunul românesc
La noi românii, Crăciunul se
sărbătoreşte cu un fast deosebit şi într-o
atmosferă naturală şi religioasă,
particulară. (...) Serbarea în sine nu
durează o zi două ca la alte popoare, ci
chiar două săptămâni, menţinând
familia românească unită şi veselă, într-o
atmosferă religioasă şi folclorică,
tradiţională şi ancestrală începând cu
Ajunul Crăciunului şi până la Bobotează, adică până la
Epifanie sau arătarea Sfintei Treimi la Botezul lui Isus
Hristos.
Datinele religioase şi mai ales folclorice de Crăciun
la noi românii sunt foarte bogate, variate şi mereu vii,
adică menţinute şi trăite după tradiţia strămoşească, cu
multă sfinţenie, zel şi credinţă. Îmi place, şi-mi permit să
fac o mărturisire. După ce am avut ocazia să văd şi să
studiez mai de aproape sărbătoarea Crăciunului la
diferite popoare pe unde am stat sau am călătorit o
jumătate de veac, nu ezit o clipă să afirm şi să susţin că
folclorul românesc de Crăciun este cel mai bogat şi cel
mai viu trăit, în cea mai mare parte ţâşnind chiar din
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colindele se identifică numai cu aspectul strict religios şi
creştin, la noi românii (şi la fel şi la anumite popoare
vecine cu noi care, după ce s-au stabilit printre noi, au
împrumutat datini de Crăciun de la
noi), colindatul cuprinde atât
datinile precreştine (de origine
păgână), cât şi cele creştine
bisericeşti, care s-au suprapus şi sau impus, iar în parte au schimbat
cumva datinile păgâne în cursul
vremii. Această observaţie este
fundamentală şi nu trebuie să ne
surprindă, căci e foarte naturală şi
deci logică. (...)
Colindele şi datinele
colindatului în sens profan şi deci folcloric pur, sunt de
origine precreştină, şi au drept scop urările şi felicitările
care se făceau cu ocazia desfăşurării obiceiurilor
calendaristice, fie de „ziua soarelui”, („dies solis invicti”),
sau a solstiţiului de iarnă, fie de Anul Nou. În parte
aveau un conţinut laic, sau profan, în parte religios sau
bisericesc, ambele, conform credinţelor şi datinilor lumii
precreştine sau păgâne din sud-estul european. Astfel,
unele au fost moştenite de la daci, iar altele de la romani.
Acesta este de fapt, fondul comun strămoşesc, care a
servit ca bază şi imitaţie întâi slavilor, apoi bulgarilor şi
mai târziu ungurilor (...). În aceste obiceiuri se pot
distinge destul de clar, pe lângă datina urărilor
tradiţionale de sănătate, fericire şi prosperitate, şi
anumite rituri religioase sau mistere păgâne cu privire la
cultul agrar cum este „Pluguşorul”, la cultul vegetaţiei
cum este „Sorcova”, la cultul animalelor cum este
„Capra”, etc. Toate provenind
dintr-o veche tradiţie indo-ariană
sau aş spune mai curând arianoindică, peste care s-au sedimentat
în cursul timpului multe alte datini
cristalizate în lumea traco-dacă,
greacă şi romană cu influenţe
reciproce.
Colindele în sens strict religios
-bisericesc, aşa cum arată practica
azi la români, sunt creştine şi
anumiţi autori, pentru a le deosebi
de c ol inde le profane sa u
calendaristice, adică precreştine, le
numesc „Cântece de stea”. Termen frumos, dar care nu
este prea adecvat pentru a clasifica corect aceste colinde
religioase. În aceste colinde bisericeşti, cum e normal, se
preamăreşte Naşterea Domnului (...). Este logic aşadar,
ca în aceste colinde religioase, în parte populare (cu autor
anonim), în parte culte, să găsim texte şi învăţături luate
din Biblie sau Tradiţia Bisericii. În formarea acestor
colinde, zise „cântece de stea”, au jucat un mare rol
dascălii şi preoţii, sau chiar învăţătorii, fie în conţinutul
colindelor, fie în melodiile în care se cântau. În aspectul
melodic, cum e logic, au participat şi au contribuit, nu

puţin, însăşi bătăile inimii şi ale sufletului poporului,
precum la doine, melodii atât de româneşti şi atât de
adânc răsunătoare în sufletul ţăranului român. În acest
gen religios, pe lângă colindatul
propriu-zis, convine să menţionez
aici, datinele colindatului „cu
Steaua”, „cu Irozii”, „cu Viflaimul”,
aşa de răspândite în Crişana. Mai
menţionez că cea mai bogată tradiţie
folclorică şi religioasă, de Crăciun, se
desfăşoară în Ardeal, fapt de altfel,
foarte logic şi explicabil, şi care apasă
greu în favoarea continuităţii şi
permanenţei mereu vii şi dinamice a
românilor în Dacia Traiana. (...)
Sensul religios al Crăciunului
Pentru a înţelege şi a trăi Crăciunul în sens religios
şi dogmatic, nu este suficient a ne limita numai la fastul
sărbătorii, sau la frumoasele rituri şi ceremonii, cu atât
mai puţin la folclorul ce-l însoţeşte. Întruparea Fiului
lui Dumnezeu nu este un simplu eveniment, nici nu
poate fi cunoscută şi simţită numai ştiinţific, istoric,
etnografic sau sociologic. Aceste aspecte sau ştiinţe nu
sunt instrumente adecvate pentru cunoaşterea,
înţelegerea şi trăirea autentică a spiritului şi mesajului
acestei mari sărbători creştine, precum nici ochelarii,
oricât ar fi de perfecţi, nu servesc pentru a-L vedea pe
Dumnezeu, sau nici cuţitul, „bisturiul”, oricât ar fi de
ascuţit, nu serveşte medicului pentru a da de suflet
când taie în corpul omului şi precum nici o băutură sau
o mâncare, oricât ar fi de gustoasă, nu ne poate alina
durere morală sau sufletească.
Fiecare obiect, fapt, lucru, poate fi
cercetat şi cunoscut numai cu
instrumentul şi în felul, sau
mijlocirea pe care o cere
necondiţionat însuşi obiectul
respectiv. Această mijlocire, în
religie, se numeşte revelaţie divină,
iar instrumentul cerut şi impus
este credinţa omului. Credinţa
înseamnă acceptarea realităţii
supranaturale, a ceea ce nu se
vede şi scapă simţurilor şi a
adevărurilor sau legilor morale pe
care însuşi Creatorul, Dumnezeu, le-a pus în firea
lucrurilor. Toate acestea în parte, pot fi cunoscute cu
mintea sănătoasă, după firea legii naturale înscrisă în
inima fiecărui om (Romani 2, 15), în parte numai cu
credinţa (virtute sau energie teologică). De aceea,
Creatorul, ca un bun Părinte, ne ajută să le cunoaştem
şi să le trăim, descoperindu-ni-le. Ni le-a descoperit sau
arătat fie prin profeţi, fie prin Isus Hristos, Logosul
făcut om, fie prin Apostoli. Ni le păstrează şi ni le
explică Biserica, instituţia fondată de Mântuitorul
pentru a continua opera mântuirii până la sfârşitul
veacurilor, adică până la a doua venire a Domnului,
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când va veni cu glorie ca să „judece pe cei vii şi pe cei
morţi”, răsplătind fiecăruia după faptele lui. (...)

El a fost ucigaş de la început şi nu a rămas întru
adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Când minte,
vorbeşte ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
Iar pe mine, pentru că vă spun adevărul, nu mă
credeţi.” (In 8, 40-44).
Astăzi, mai mult ca şi oricând, lupta se dă între
Satan, mincinosul şi ucigaşul, şi Dumnezeu care
iubeşte şi spune adevărul. Între împărăţia diavolească şi
împărăţia cerească; între credinţă şi necredinţă; între
adevăr-bine şi minciună-rău;
între moarte şi viaţă; între
Geneză şi Apocalipsă. Irod,
ca şi atunci la Naşterea
Domnului, caută să ucidă pe
Hristos, în credincioşii Lui,
în Biserica Lui, cu aceeaşi
ură şi cruzime, dar mai
sistematic. Satan, fiinţă cu
„cap de şarpe”, caută să
devoreze pe om, fiinţă cu
înfăţişare, „chip şi
asemănare” divină! Să nu ne
facem iluzii. Aceasta este
realitatea. Criza nu este
economică, ci morală şi religioasă.
De aceea întrebarea care se impune tuturor celor
din exil este aceasta: cum trăiesc eu „dorul” de ţară şi
de vatră: efectiv sau numai afectiv? Lucrez, realizez
ceva pentru ea sau doar mă vait, complăcându-mă în
sentimentalism? Cum apăr eu adevărul, ce fac pentru
ţara mea, pentru neamul meu şi Biserica mea, adică a
noastră a tuturor românilor? Cum folosesc libertatea
de care mă bucur şi darurile pe care le-am primit: ca
Adam „cel vechi şi carnal”, transformându-o într-o
libertate tragică, sau Adam cel nou, care este Isus
Hristos, ce se naşte ca să se jertfească pentru mântuirea
oamenilor? Lucrez ca un „fiu al luminii” şi al
adevărului (care este Hristos), sau ca un „fiu al
întunericului” şi al minciunii (care este Diavolul)?
Dorul, de fapt, înseamnă iubire, iubire aprinsă, vie şi
simţită. Să ne iubim aşadar, cât mai viu ţara, neamul şi
Biserica, pe noi înşine, la lumina adevărului etern, care
coboară din cer, în această sărbătoare, şi ca o singură
familie română şi creştină să colindăm toţi ca fraţii,
uniţi în exil, în acest exil românesc, precum făceam
odată pe plaiurile patriei iubite, România. Uniţi cu
inima şi acelaşi ideal, ca fiii unui popor ce s-a născut
creştin şi doreşte să trăiască într-o ţară liberă şi
creştină.
În lume, azi domneşte păcatul: confuzia,
întunericul, ura şi minciuna, propagate sistematic şi
diabolic; războiul „rece” sau „cald”. Adevărul,
dragostea, unirea şi credinţa sunt geneza, naşterea,
viaţa, fericirea, este Isus, este Crăciun. Minciuna, ura,
dezbinarea şi necredinţa sunt moarte, apocalips.
Înseamnă a fi Satan, este Anti-Crăciun. A treia poziţie
sau trăire, nu există şi nici nu poate să existe.

Crăciunul şi exilul românesc
Exită o mare deosebire între exil şi emigrare,
deosebire substanţială. Exilatul îşi lasă în ţara obligat şi
deci, „cum animo redeundi”, cu dorinţa de a se întoarce
acasă, la vatră. Emigratul, în schimb, pleacă voluntar,
liber şi „cum animo residendi”, cu dorinţa de a rămâne
în ţara pe care şi-o alege ca pe o
nouă patrie. Exilatul trăieşte cu
trupul în locul exilului, dar cu
sufletul şi cu inima mereu în ţara
de origine, la vatra strămoşească.
Emigrantul, dimpotrivă, trăieşte
cu trupul şi cu sufletul în noua
patrie. Spiritul, aşadar, cu legile şi
normele lui, nu trupul, este cel
care determină starea în care se
află exilatul şi emigrantul. Acest
spirit, această inimă, aici în limba
română îl numim cu vocabulul
atât de românesc: „dor”, ce nu se
poate nici traduce şi nici explica
bine, ce se poate numai simţi şi trăi profund, profund cât
o durere ce iese dintr-o rană mereu sângerândă.
Înţelegem,prin urmare, şi felicităm pe toţi fondatorii lor,
de ce aproape toate publicaţiile româneşti din străinătate,
poartă titluri foarte expresive în acest sens, legând mereu
titlul şi conţinutul lor, de ţară, de patria îndepărtată, ca şi
când ar lega, şi leagă de fapt, o inimă însângerată cu alta,
la fel e însângerată, aflată la mii de kilometri. (...) Exilul şi
emigrarea sunt evenimente vechi ca speţa omenească, şi
îndrăznesc să spun că primii „exilaţi” (în realitate
expulzaţi), au fost chiar strămoşii noştri Adam şi Eva,
care au pierdut raiul, însă din culpa lor. Isus Hristos, cu
părinţii săi, Iosif şi Maria, au fost nevoiţi să se exileze în
Egipt, din cauza sângerosului Irod (Mt 2,3). Avraam
emigrează din Ur în Palestina, la îndemnul providenţei
divine (Geneză 12,1). Poetul Ovidiu este exilat la Tomis
(Constanţa noastră), din motive nu preabinecuvântate.
După Revoluţia din anul 1848, din Principatele Române,
pleacă în exil un număr redus de intelectuali, care vor
face, prin activitatea lor patriotică, ca toată lumea
civilizată să cunoască şi să simpatizeze cauza
românească. Arătând cu aceasta, că nu cantitatea, ci
calitatea valorează. După al doilea război mondial
emigrează sau se exilează din cauza persecuţiilor
religioase sau politice, peste 70 de milioane de victime
ale urei, adică a celui mai mare păcat împotriva lui
Dumnezeu şi al aproapelui. Aceasta înseamnă că în locul
iubirii şi al buneivoinţe, al păcii între oameni, precum
cere Dumnezeu şi vesteau îngerii la Naşterea Domnului,
omul, parte din omenire şi anumiţi conducători, îl aleg
iarăşi pe Satan ispititorul şi amăgitorul, „tatăl minciunii”
şi „ucigaş”. Iată cuvintele lui Isus: „Iar acum căutaţi să
mă ucideţi pe mine, om care v-am grăit adevărul (...) Voi
aveţi cu tată pe Diavolul şi faceţi poftele tatălui vostru.
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Gândurile lui Virgil Trufaşiu, un intelectual român, despre Biserica Greco-Catolică

Precum în fiecare an, sărbătoarea naţională a României din 1 Decembrie este o ocazie pentru a face discursuri ideologice
şi de propagandă care susţin adevăruri parţiale, pentru a distribui a -posteriori merite, acolo unde acestea nu au existat,
pentru a re-scrie istoria în funcţie de ceea ce se vrea a se da de crezut în momentul respectiv. Scris acum câţiva ani,
articolul care urmează este răspunsul unui intelectual , dat unei publicaţii ortodoxe ce calomnia Biserica Greco -Catolică.

GRECO-CATOLICII, ÎNTRE ADEVĂR
ISTORIC, CONTESTARE,
IGNORANŢĂ ŞI PATIMĂ

Simion Groza, iar alţi preoţi uniţi au fost tribuni, vicetribuni, conducători de cete, etc.
Memorandumul din 1891 a fost conceput la Blaj.
În 1918, primul avion al Marelui Cartier General
Român a fost trimis de generalul Prezan la Blaj, spre a
Un prieten de religie ortodoxă, între altele, bun
stabili legătura cu factorii politici ai românilor ardeleni şi
cunoscător de istorie bisericească, românească, mi-a
tot aici, la reşedinţa mitropolitană, “s-au conturat pentru
transmis copia unui articol apărut într-o revistă a uneia
întâia dată proporţiile şi hotărârile Adunării Naţionale de
din episcopiile ortodoxe ale românilor, afiliată
la Alba-Iulia”.
Patriarhiei Ruse din New York, articol scris de un
În cultură: primele şcoli secundare de pe întreg
arhimandrit, R. B. Prietenul caracteriza articolul ca
teritoriu locuit de români, s-au deschis la Blaj în 1754,
fiind “mincinos “ și îl încadra pe autor în “șleahta
apoi la Oradea in 1785, Beiuş 1828, Năsăud în 1858 şi
popilor greco-fanarioți”. Un alt prieten tot ortodox,
1863, toate fiind greco-catolice. Școli
considera afirmațiile din articol
parohiale româneşti s-au deschis începând
“total deplasate”.
cu anul 1728, iar Gh. Şincai a înfiinţat
În ce mă priveşte, cred că e de-a
singur peste 300 de şcoli. Profesori plecaţi
dreptul revoltător să citeşti astfel de
din Blaj au fondat prima școală secundară
afirmaţii, departe de orice adevăr!
în Bucureşti în 1818 (Gh.Lazar, Sf. Sava).
Am să discut câteva fraze:
Gh. Asachi, cu studii la Roma, împreună
Spune autorul : “Nici un grecocu alţi patru profesori din Blaj, la
catolic nu s-a simţit acasă în istoria,
chemarea
Mitropolitului
Veniamin
cultura și spiritualitatea neamului
Costachi a deschis Seminarul Teologic
românesc”. Am citit multe fraze
ortodox la Socola-Iaşi, apoi Şcoala
denigratoare şi infame la adresa
Normală cu 2 ani de studii, precum și un
greco-catolicilor, dar parcă asta le
Gimnaziu cu 4 clase. Tot Asachi cu ai săi,
întrece pe toate! Afirmaţia este total
au deschis in 1834 cursurile Academiei
lipsită de adevăr istoric, iar cine nu sMihăilene, cu facultăţi de filozofie,
a simţit acasă, am să arăt mai
juridică, inginerie, economie, filozofie și
jos… În Ardeal, câtă istorie, cultura
arte frumoase.
şi spiritualitate românească s-a
Catedrala greco-catolică din Blaj
Seminarul Central din București (1836) și
produs, toată (vorbind de cea
cel din Râmnicu Vâlcea (1837) au luat
pozitivă) s-a făcut de către greco-catolici! Astfel:
fiinţă cu profesori ardeleni. Seminarul din Buzău, deschis
Episcopul Inocenție Micu, un mare român, primul,
în 1836 a început cu profesori blăjeni, ca: Petre Suciu,
cu adevărat român, prin memoriile adresate curţii
Gavrilă Munteanu si Dionisie Romano, care au editat şi
vieneze și Dietei Transilvaniei, a pus bazele luptei și
prima foaie bisericească “Vestitorul bisericesc” în 1839.
programului pentru emanciparea socială și libertatea
Aceste seminarii teologice au contribuit temeinic la
naţională a poporului român, program la baza
pregătirea viitorilor preoţi ortodocşi. La înfiinţarea în
dezvoltării conştiinţei naţionale a românilor!
1860 la Iaşi a Universităţii, Simion Bărnuțiu, pleacă din
Într-un consistoriu secret ţinut la Blaj în 1792, sub
Blaj cu alţi patru profesori, între care și Ștefan Micle,
preşidenţia episcopului Grigore Maior, Horea, Cloşca și
soțul Veronicăi Micle, iar Barnuțiu este ales rector al
Crişan, au fost sfătuiţi cum să facă răscoala, primind o
universității (un canonic unit, rector), ca apoi să devină
cruce, pe care să jure fiecare moț.
membru al Academiei. Augustin Treboniu Laurian,
Supplex Libellus Valachorum a pornit din Blaj.
plecat din Blaj ca să organizeze școlile în Moldova, se
Revoluţia de Ia 1848 și-a avut punctul central pe
duce apoi la București ca profesor universitar și membru
Câmpia Libertăţii din Blaj. Discursul lui Simion
al Academiei. Alex. Papiu Ilarian, la fel blăjan, ajunge
Bărnuţiu, care este doctrina și programul naţional
profesor la facultatea juridică nou înfiintată, apoi este
revoluţionar s-a rostit in Catedrala Blajului. Comitetul
ministru al justiției și membru al Academiei. Aron
Naţional Revoluţionar Român adunat la Blaj în 1848, a
Pumnul se duce din Blaj la Cernauți, unde-l are elev pe
înfiinţat legiuni, care sub comanda lui Avram Iancu
M. Eminescu. El fondează ziarul “Bucovina”. Corifeii
(şcolit la Blaj), să pornească revoluţia, iar şefi de legiuni
Școlii Ardelene, singurii despre care a auzit autorul
au fost majoritatea preoţi Greco-catolici, ca: Axente
articolului, cărora le gasește vina ca, nefiind primii care au
Sever, Simion Balint, Ştefan Moldovan, Nic.Vlăduţiu,
afirmat latinitatea noastră, înaintea lor fiind Miron Costin
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și Dimitrie Cantemir, însă corifeii au fost deschizatori de
episcopul Miron Românul de la Sibiu, a format
drumuri in toată cultura românească din toate provinciile
Partidul Constituțional Român, care recunoștea
locuite de români. Alți blăjeni ca, Timotei Cipariu, care
alipirea Transilvaniei la Ungaria și care lupta
chiar cu unele exagerări în latinizare, este considerat
împotriva Partidului Național Român, ce milita
“părintele filologiei române”, iar George Barițiu și
pentru eliberarea acesteia de sub jug străin! În 1916,
Andrei Mureșan., ai ziaristicii românești. Alți Grecola intrarea României în război, cei trei episcopi ortodocşi
catolici ca George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Ion
ardeleni, Vasile Mangra, Ion Papp şi Miron Cristea, au
Agârbiceanu, Ioan Budai Deleanu, nu pare că “nu s-au
difuzat o pastorală cu blestem și anatemă, împotriva
simțit acasă” și că n-au contribuit la cultura română!
Regelui Ferdinand și a Armatei Române. Episcopul
În ce privește spiritualitatea, o conștiință despre
Miron Cristea de la Caransebeș (viitor și primul patriarh al
existența națiunii române s-a afirmat public pentru întaia
României Mari) a făcut o declarație publică, spunând că:
dată de Inocențiu Micu, apoi a fost amplificată prin
“va zdrobi personal cu cârja sa de episcop țeasta primului
deschiderea de școli, primele de pe întreg teritoriul locuit
soldat regățean care va îndrăzni să treacă Carpații și să
de români, școli care s-au extins în toate satele. La Blaj spășească pe pământul Transilvaniei cu numele de Erdely”
au editat primele manuale școlare, care au trecut apoi și
În 1917, viitorul Mitropolit Nicolae Bălan de la Sibiu,
în Principate. Blajul a trimis profesori care să
semnează o declarație și se pronunță împotriva unirii cu
raspândească cultura si spiritualitatea în Moldova și Țara
țara. Curios e faptul că, singurii capabili de asemenea
Românească. La Blaj a “răsărit soarele
josnicii au fost ierarhii ortodocși!
Românilor”, a spus Ion Heliade
Autorul mai spune: “Cred că zace în
Rădulescu. Biserica unită a deșteptat în
subconștientul lor (al uniților) un complex
popor conștiința națională și pe cea
de vinovăție și nesiguranță pentru
a latinității noastre, prin școli, scrieri și
dezbinarea Românilor din Ardeal”. Nu-i
predici. Ea a fost farul luminos ce și-a
cunoaște pe Uniți! Asemenea complexe nrevărsat razele de cultură și vii
a avut niciunul, niciodată, din contră! Și
sentimente naționale în toate provinciile
apoi, ce vinovație? Că nu s-au lăsat să fie
românești. Tot ea a dezbrăcat limba de
maghiarizați? Că și-au deschis școli și au
haina străină ce i-au impus-o bulgarii,
concurat la egal cu Ungurii? Că au luptat
introducând alfabetul latin în locul celui
singuri pentru dezrobire? Și ce dezbinare s
chirilic. Victor Eftimiu a spus: “Blaj,
-a produs la 1700? Cu excepția zonei
cuvânt magic, cetatea conștiinței
Brașov, absolut tot Ardealul a acceptat
românești, unde a vibrat sentimentul,
unirea cu Roma. Dupa 40 de ani au venit
cultura și idealul național”, iar, mai
sârbii de la Karlowitz, susținuți de ungurii
departe, exclama: Salve, simbol veșnic al
calvini și de ruși, care, ei au făcut
românismului biruitor, păstrator al
dezbinarea țării în continuare, episcopii
datinilor sfinte, Pantheon al neamului, Vicarul ortodox Andrei Şaguna (zis şi amintiți mai sus!
fântana de apă vie, cetatea Blajului, “Popa-Iuda”), viitor mitropolit, venerat Iată, care era situația bisericii zise
astăzi ca sfânt în Biserica Ortodoxă
mărire ție”! În această spiritualitate “s
ortodoxe, înainte de 1700 în Ardeal:
Română
-au simțit acasă” greco-catolicii și
Nicolae Iorga spune că “Încă din 1566
“NU” în cea “balcanico-fanariotă”!
era o episcopie calvinizantă pentru tot Ardealul, cu
Cum s-au comportat ortodocșii în istoria și
(Gheorghe de Sângiorz, episcop și superintendent al
spiritualitatea Ardealului? Am văzut că Horea cu ai săi
bisericii românești, ce a păstorit între 1566-69, urmat apoi
s-au dus la Blaj, să fie sfătuiți și să primească
de Pavel din Turda 1569- 1577). În 1628 Janoș de
binecuvântarea și nu la Sibiu la episcopul Ghedeon
Indioara a fost întărit episcop ortodox calvin în Ardeal și
Nichitici, care apoi, a cutreierat satele moțești, ca să
Țara Ungurească, urmat de Ghenadie al III lea, sub care s
potolească agitațiile, iar popii ortodocși îl blestemau pe
-a tipărit în 1640 “Cathechismul Calvinesc” de la
Horea în biserici și același Nichtici, împreună cu armata
Bălgrad”. Despre acesta, Iorga spune că: “a fost trimis ca
imperială și protopopii ortodocși Iosif Adamovici, Ion
să calvinizeze ortodoxia ardeleană”. Următorul episcop,
Popovici, Gh. Popa și Solomon Popa, i-au calomniat în
Simion Ștefan, a acceptat prin diploma de întărire a
predici și apoi i-au descoperit și prins pe Horea și
principelui Gheorghe Rakoczi să lucreze intens la
Cloșca, faptă pentru care au fost răsplătiți cu “galbeni și
răspândirea calvinismului printre români. Chiar și această
medalii”. Horea a fost îmbrațișat pe roată de preotul unit
diplomă, confirmă trecerea la Calvinism a unui mare
Basiliu Rațiu.
numar de români, nobili și tărani. În Bihor, între 1560În anul 1847, vicarul ortodox Andrei Șaguna a prins
1690 s-a produs o calvinizare și, în consecință,
-o la Bucium-Izbita pe Ecaterina Varga (doamna
maghiarizare de români. În fruntea lor a fost episcopul
moților) și a predat-o autorităților, care au întemnițat-o la
calvin român Avram de Turda, apoi Petre Ciuciu în
Alba Iulia – drept urmare, moții i-au spus apoi lui
Zarand sau Ion Siat din Beiuș. Mitropolitul Sava
Șaguna „Popa Iuda”. Ajungând mitropolit, a afurisit
Brancovici, deși a apărat ortodoxia, a acceptat supunere
preoții care foloseau si citeau cărți de cult în alfabet latin.
față de superintendentul calvin. După el, Iosif Budai din
În 1865, judele regesc Ilie Măcelar, l-a mustrat pentru
Pischiniti a înființat câteva școli române calvine, iar Ion
abateri de la interesele întregii obști românești. În 1871,
din Vinț a scris o colecție de predici calvine -“Sicriul de
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“SĂRBĂTOAREA ÎNTÂLNIRII”

„FESTA DELL’INCONTRO”

Sub patronajul oficiului Migrantes al Diecezei de
Padova, în după-amiaza zilei de 6 octombrie 2013, s-a
desfăşurat în parohia „Templul Pacii” sărbătoarea anuală
a întâlnirii tuturor comunităţilor etnice catolice prezente
la Padova. În ciuda vremii ploioase,
s-au strâns totuşi reprezentanţi ai
comunităţilor africane anglofone,
africane francofone, hispanoamericane, filipineză, poloneză,
românească de rit bizantin şi
respectiv de rit latin, ucrainiană,
indiană, precum şi din cea srilankeză. Structura sărbătorii a fost
gândită de către d-na Maria
Lepădatu, membră atât a consiliului
pastoral al comunităţii româneşti

A cura dell’ufficio Migrantes della Diocesi di Padova,
nel pomeriggio del 6 di ottobre 2013, ha avuto luogo presso la parrocchia del “Tempio della Pace” la festa annuale
dell’incontro di tutte le comunità etniche cattoliche presenti a Padova. Malgrado il tempo
piovoso, sono stati presenti
rappresentanti delle comunità
africane anglofone, africane
francofone, ispano-americane,
filippina, polacca, romena di
rito bizantino e romena di rito
latino, ucraina, indiana e srilankese. La struttura della festa
è stata articolata dalla signora
Maria Lepădatu, membra sia
del consiglio parrocchiale della

Aur”. Chiar și mitropolitul Teofil, cel care a făcut primul
pas la înfăptuirea unirii, a semnat că va accepta condițiile
calvinizării. El și-a făcut studiile la calvinii din Alba Aiud.
Autorul articolului, după incursiune în istorie trece
la politică și ne mai spune: “Ura Uniților împotriva
poporului român ortodox a slabit PNȚCD-ul, singurul
partid creștin din România”. Ți se oprește mintea în loc!
Cugetare de tip “Radio Erevan”, sau cum erau cele de
același gen până la venirea comuniștilor, “Cugetările lui
Gaga”! Dar ce să ne mai mirăm, când tot o fața
bisericească, Mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu,
imediat după 23 August 1944, i-a trimis o telegrama lui
Alexei ce a ajuns Patriarhul Moscovei, în care spunea că
“România a atacat Uniunea Sovietică numai datorită
faptului că în țară există uniți cu Roma Papală”. PNȚCD
-ul a fost puternic și fără nicio dizidență, până a fost
condus de un Greco-Catolic, Corneliu Coposu, și
datorită acestui fapt a câștigat alegerile din 1996 cu un
mare procent. După dispariția lui Coposu a trecut pe
mâna lui Ion Diaconescu și a lui Ionescu-Galbeni, care
au făcut toate compromisurile posibile, făcându-l praf!
Coposu n-ar fi făcut nici cel mai mic compromis. Să ne
amintim: pentru faptul că Iliescu a spus un neadevăr
despre el, a refuzat să-l mai vadă, pâna nu-și va cere
scuze! Și a rămas consecvent! Ni se mai spune că:
“Poporul român a fost, este și rămâne ortodox; iar cei de
la putere, trebuie să satisfacă dorințele majorității care i-a
ales, nu a unei minorități în descreștere, cum sunt uniții
din Ardeal”; iar mai departe:
PNȚCD-ul singurul partid creștin din țară, nu va
intra în parlament fiindcă singurii care-i votează sunt
greco-catolicii, ce sunt prea puțini”. Fără să vrea, autorul
articolului recunoaște că aceștia sunt de altă spiritualitate,
ce nu se încadrează în cea balcanică și încă de la anul
1700! Pe de altă parte, poporul român, deși se pretinde
ortodox, nu are nevoie de un partid creștin. Dar nu este

ortodox, fiindcă ortodox este egal cu catholic, termeni
sinonimi în limba greacă! El este, după părerea mea, doar
“ortodoxist”, acesta fiind şi părerea lui Sorin Dumitrescu
în cartea sa “Rock si popi” care, la pagina 131 spune:
“Riscul credinciosului ortodox este să fie atât de obsedat
de ortodoxie, încât să ajungă să o iubească, mai mult decât
pe Hristos. Ateul ortodox exaltă fără rezerve valoarea
muzicală a ortodoxiei. Pe aceasta o aclamă zgomotos,
sărind ca ars atunci când careva îndrăznește să se atingă
fie și de cel mai neînsemnat fir de păr din creștetul
ortodoxioarei lui”.
Un scriitor rus se plângea de faptul că în bisericile lor
vin “tri babușca, citiri babușca”. Mi s-a relatat că la cea
mai importantă biserică ortodoxă din Los Angeles în ziua
hramului, și pe deasupra fiind și ziua de Rusalii, în
momentul prefacerii (Liturghiei), în biserică erau patru
barbați si 15 babușca! La chermeza ce a urmat s-au adunat
către 200, în mare parte ortodocși! Părintele arhimandrit
se bucura că Greco-catolicii sunt puțini! În 1948, când au
fost desființați prin decret cu episcopi și preoți
întemnițați, erau aproape 2.000.000, iar azi sunt doar peste
200.000, fiindcă au fost forțați să se facă ortodocși și au
fost în mare parte descreștinizați! Personal, cred că după
intrarea în Uniunea Europeană, când va trebui să se intre
în legi europene, se vor restitui biserici, care acum sunt
mai mult goale, si numărul Greco-catolicilor va crește și
va începe o spiritualizare a poporului, pe alte principii.
Dr. Virgil Trufaşiu - Los Angeles
PS. „Toate popoarele posedă două istorii una
mincinoasă care se învață la școală și pe care guvernul
(statul), își bazează puterea. A doua istorie, adevarată se
ascunde de elevi şi de popor, căci odată știută adevarata
istorie, sistemul se prăbușește” -Balzac (1799- 1850) în
“Comedia umană”. Sub comuniști, în România s-a învațat
numai istorie mincinoasă. Cele de mai sus reprezintă un
grăitor exemplu. Frați români treziți-vă din somnul cel de
moarte grecoslavon“.
http://ortodox.net/article.php?story=adevar_istoric
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greco-catolice, cât şi al celui diecezan.
La început, pr.Elia Ferro, delegatul diecezei de Padova
pentru imigraţi a fost primit cu pâine, sare şi ţuică, după un
străvechi obicei românesc, urmând un program etnicocultural. În prima parte a acestuia, aociaţia africană „Eben”
a propus o interesantă “prezentare de modă” africană,
arătându-se celor prezenţi câteva modele de paňa
(îmbrăcămintea tipică a femeilor africane) cu toate
sensurile şi simbolistica legate de culorile şi desenele
prezente pe materialul textil. Al doilea moment a fost
constituit de dansurile latino americane, iniţial cel
ecuadorian şi apoi cel columbian.
Printr-o serie de diapozitive au fost prezentate aspecte
istorice, culturale şi religioase a trei ţări: Sri Lanka,
România şi Ucraina. Un alt moment care i-a atras şi
implicat deopotrivă pe toţi, a fost acela al tombolei.
Sărbătoarea s-a încheiat cu o degustare în formă de bufet
suedez, în care diferite comunităţi au pregătit şi servit
bucate tipice.
pr. Cristian Sabău
http://www.bru-italia.eu/news_424_ro.php

comunità romena greco-cattolica, che anche di quello diocesano.
All’inizio, don Elia Ferro, il delegato della Diocesi di
Padova per la pastorale degli immigrati è stato accolto con
pane, sale e grappa, a seconda di un’antica tradizione romena, seguendo un programma etnico-culturale. Nella prima
parte, l’associazione africana “Eben” ha proposto un’interessante “sfilata di moda”, che mostrò ai presenti alcuni
modelli di paňa (vestito tipico delle donne africane), con
tutti i significati e la simbologia legata ai colori e ai disegni
presenti sui tessili. Il secondo momento fu quello dei balli
latino-americani, inizialmente quello ecuadoriano e poi colombiano.
Attraverso una serie di diapositive furono presentati
aspetti storici, culturali e religiosi di tre paesi: Sri-Lanka,
Romania e Ucraina. Un’altro momento che attirò e implico
tutti in ampia misura fu quello della tombola. La festa si è
conclusa con un buffè, per il quale le varie comunità hanno
preparato e servito cibi tipici.
p. Cristian Sabău
http://www.bru-italia.eu/news_424_it.php

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
SĂRBĂTORITĂ LA PADOVA

LA FESTA NAZIONALE DELLA
ROMANIA A PADOVA

Pe data de 1 decembrie 2013,
comunitatea românească grecocatolică din Padova s-a întâlnit atât
pentru Liturghia duminicală, cât şi
pentru sărbătorirea zilei naţionale a
României.
La sfârşitul
Dumnezeieştii
Liturghii s-a oficiat slujba de Te
Deum, prin care greco-catolicii
români, împreună cu prietenii italieni
prezenţi, s-au rugat pentru destinele
României, încredinţându-i lui Dumnezeu trecutul,
prezentul şi viitorul atât al propriilor vieţi, cât şi al naţiunii
române.
După cateheza ţinută de ipodiaconul Marius Păcală,
mare parte a membrilor comunităţii s-au deplasat la
Vigodarzere (în periferia de nord a oraşului Padova), acolo
unde parohul românilor de rit latin, pr. Claudiu Ianuş,
lansase invitaţia ca cele două comunităţi să sărbătorească
împreună. La binecuvântarea iniţială a mesei, pr.Claudiu a
amintit că pe 1 decembrie 1918, Transilvania s-a unit cu
Moldova şi cu Muntenia, întâlnirea de astăzi a românilor
transilvăneni (de rit bizantin) cu cei
moldoveni (de rit latin), fiind o
frumoasă re-exprimare, după decenii,
a actului Unirii.
Membrii celor două comunităţi
româneşti au petrecut împreună preţ
de câteva ore, socializând şi
bucurându-se unii de prezenţa
celorlalţi, gândindu-se la cei dragi de
acasă şi urându-şi reciproc sănătate şi
mult bine.
Pr. Cristian Sabău

Il giorno di 1 Dicembre 2013, la comunità romena greco-cattolica di Padova si
è ritrovata sia per la Liturgia domenicale,
che per festeggiare la festa nazionale
della Romania.
Alla fine della Divina Liturgia fu officiato il Te Deum, una preghiera attraverso
la quale i greco-cattolici romeni, assieme
agli amici italiani presenti, hanno pregato
per le sorti della Romania, affidando a
Dio il passato, il presente ed il futuro sia
delle proprie vite, che della nazione romena.
Dopo la catechesi offerta dall’ipodiacono Marius
Pacala, una grande parte dei membri della comunità si
sono recati a Vigodarzere (nella periferia Nord della città di
Padova), laddove il parroco dei romeni di rito latino, don
Claudiu Ianus, aveva lanciato l’invito affinché le due
comunità festeggiassero assieme. Durante la benedizione
iniziale della mensa, don Claudiu ha ricordato che,
essendosi unita Transilvania con Moldova e Muntenia il 1
di Dicembre 1918, l’incontro di quel giorno tra romeni
transilvani (di rito bizantino) con i romeni moldavi (di rito
latino) fosse una bella ri-espressione,
dopo alcuni decenni, dell’atto di
Unione nazionale.
I membri delle due comunità romene
hanno trascorso assieme alcune ore,
costruendo amicizie e godendosi gli
uni della presenza degli altri,
pensando ai cari che si trovano in
Romania e augurandosi
reciprocamente salute ed ogni bene.
P. Cristian Sabău
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SĂRBĂTOAREA SF.NICOLAE ŞI
VENERAREA MOAŞTELOR SALE

LA FESTA DI S.NICOLA E LA
VENERAZIONE DELLE SUE
RELIQUIE

Comunitatea românească greco-catolică
La comunità romena greco-cattolica di Padova,
din Padova, aflată sub ocrotirea Sfântului
che si è messa sotto la protezione di S.Nicola,
Nicolae, a avut pentru întâia oară ocazia de a
ebbe per la prima volta l’occasione di venerare le
venera relicvele acestuia, pe data de 8 decembrie
sue reliquie, l’8 di dicembre 2013, nella quarta
2013, în a patra duminica din postul Craciunului.
domenica del Tempo del Digiuno di Natale.
Acest lucru a fost posibil prin bunăvoinţa şi
Tutto questo fu possibile grazie alla benevolenza
generozitatea călugărilor benedictini de la
e alla generosità dei monaci benedettini dell’AbMănastirea de Praglia, care ne-au oferit spre
bazia di Praglia, che ci hanno offerto per la veînchinare o părticică din moaştele Sfântului mare făcător
nerazione un frammento delle reliquie del grande santo dei
de minuni.
miracoli.
Ipodiaconul Marius Păcală a
L’Ipodiacono Marius Pacala ha presentato
prezentat într-o cateheză susţinută la
in una catechesi offerta alla fine della Divifinalul Sf.Liturghii câteva crâmpeie din
na Liturgia alcune linee guida della vita di
viaţa acestui om al lui Dumnezeu şi
quest’uomo di Dio e pastore d’anime, che
păstor sufletesc, cu o mare sensibilitate
ha avuto una grande sensibilità nei confaţă de necazurile altora, apărător al
fronti delle tribolazioni altrui, fu un grande
vieţii, luptător împotriva cruzimii si a
difensore della vita e lottò contro la crudelnecinstei, ocrotitor al celor aflaţi în
tà e l’avarizia, prodigandosi ad essere il dipericole.
fensore di coloro che si trovano nei pericoUniversalitatea acestui sfânt venerat
li.
atât în spiritualitatea latină, cât şi în cea bizantină, face ca
L’universalità di questo santo, venerato sia dalla
cei care se află în prezenta moaştelor sale să se simtă uniţi
spiritualità latina, che da quella orientale, fa in modo che,
de aceeaşi credinţă în Cristos. Acest lucru s-a petrecut şi în
coloro se si ritrovano nella presenza delle sue reliquie, si
cadrul comunităţii noastre care, pentru
sentano uniti dalla stessa fede in Cristo. Questo è
această ocazie, s-a bucurat de vizita unor
avvenuto anche nella nostra comunità che, per
credincioşi români romano-catolici, veniţi
questa ocorrenza, ha gioito per la visita di alcuni
să îşi exprime veneraţia faţă de Sfântul
fedeli romeni romano-cattolici, accorsi per
Nicolae.
manifestare la loro venerazione nei confronti di
Fie ca mijlocirea acestui “Pom al
s.Nicola.
Raiului” să ne ajute sa ne învrednicim de
Che l’intercessione di questo „Albero del Paradiso”
viata cea fara de sfârşit, pentru ca, precum
ci aiuti ad essere degni della vita immortale,
în Acatistul Sf.Nicolae ce l-am făcut la
affinché, come nell’Acatistos di S.Nicola che absfârşitul Liturghiei, să cântăm lui Nepotul D.lui / Il nipote del biamo fatto alla fine della Liturgia, possiamo canDumnezeu împreuna cu el cântarea
Sig. Francesco Marchi
tare a Dio assieme a lui il canto “Alleluia”!
„Aliluia”!
Laura Raita
Laura Raita

CATEHEZE ÎN POSTUL
CRĂCIUNULUI
Precum în fiecare an, şi în Postul
Crăciunului 2013 a continuat frumoasa
tradiţie instaurată la Padova de către pr.
Cristian Sabău, de a ne primeni mintea, nu
doar sufletul, cu cateheze pe anumite
teme. De data aceasta, catehezele au abordat chestiuni
legate de liturgică, de rugăciunea „Tatal nostru”, precum şi
prezentarea câtorva dintre figurile martirilor din România
sub regimul comunist. Fiecare liturghie duminicală din cele
5 săptămâni ale Postului Crăciunului s-a concluzionat cu
prezentarea catehezelor de către ipodiaconul Marius
Păcală, aflat la Padova pentru studii, (duminicile 1, 3, 4), şi
de către Pr Cristian Sabău (duminicile 2 şi 5).
În prima duminică, 17.11.2013, Ipodiaconul Marius
Păcală a aprofundat importanta realizării corecte a
semnului crucii şi a poziţiei corpului în timpul Liturghiei,
unde omul participă în faţa Creatorului nu doar cu mintea
şi cu sufletul, ci şi cu postura şi cu diferite gesturi fizice. În

CATECHESI PER L’AVVENTO

Come in ogni anno, pure nell’Avvento del
2013 ha proseguito la bella tradizione istaurata
a Padova dal p. Cristian Sabău di nutrire anche
la mente, non solo l’anima, attraverso delle
catechesi su determinati temi. Questa volta, le
catechesi hanno approcciato questioni legate
alla liturgia, alla preghiera del “Padre nostro”,
nonché la presentazione di alcune figure di
martiri della Romania sotto il regime comunista. Ogni liturgia domenicale delle 5 settimane del Digiuno di Natale
sono terminate con la presentazione delle catechesi da parte dell’ipodiacono Marius Păcală, che si trova a Padova per
effettuare studi di specializzazione, (le domeniche 1, 3 e 4),
e dal p. Cristian Sabău (le domeniche 2 e 5).
Nella prima domenica, il 17.11.2013, l’ipodiacono
Marius Păcală ha approfondito l’importanza del segno di
croce fatto correttamente e della posizione del corpo durante la Liturgia, dove l’uomo sta di fronte a Dio non solo
con la mente e il cuore, ma anche con la sua fisicità e con
18 vari gesti del corpo. Nella seconda domenica (24.11.2013),

a doua duminică (24.11.2013), pr.Cristian Sabău s-a oprit
asupra rugăciunii şi a diferitelor sale forme, de la cea mai
înaltă, care este Sf.Liturghie, până la cea mai simplă,
rugăciunea personală. Pentru o mai bună reprezentare
mentală a celor expuse, părintele ne-a prezentat în mod
vizual o scară a importanţei rugăciunii creștine, unde pe
prima treaptă stă Euharistia, urmată de Sacramente, de
Liturghia orelor (rugăciunea publică a Bisericii), de Ierurgii,
de rugăciunile în comun şi de cea personală.
În treia duminica din post, care a
coincis şi cu sărbătoarea naţională, a
avut loc cateheza ipodiaconului Marius
Păcală despre cinstirea icoanelor şi a
moaștelor. Ideea centrală a fost aceea
că prin închinarea la icoane cinstim
ceea ce ele reprezinta, adică divinitatea
sau un anumit sfânt, şi nu obiectul în
sine, explicându-se astfel diferenţa
dintre
închinarea la icoane şi
închinarea la idoli.
În a patra duminică (8.12.2013),
cateheza realizată de către acelaşi ipod.
Marius Păcală s-a focalizat pe primele
două părţi ale Liturghiei Sf.Ioan Gură-de-Aur, şi anume
pregătirea Darurilor şi liturghia Cuvântului. Credincioșii au
avut ocazia să înţeleagă importanţa unor gesturi rituale sau
a unor rugăciuni făcute public ori în taină de către preoţi,
cât şi importanta participării lor active în timpul liturghiei,
când „creștinul este așezat dincolo de temporalitate şi
spaţialitate, el trăind cu anticipare timpul eshatologic al
Împărăţiei ce va să vină”. Pentru că în contextul italian se
sărbătorea Neprihănita Zămislire, ipodiaconul a zăbovit pe
scurt asupra conceperii Sf.Fecioare fără de păcatul
strămoșesc, Dumnezeu pregătind-o
pentru misiunea pe care urma să o aibă,
de a-l naște pe Fiul Sau. De asemenea,
pentru că trebuia să aibă loc imediat şi
venerarea moaştelor sf.Nicolae, cateheza s
-a încheiat cu prezentarea câtorva
informaţii despre viaţa acestuia.
În ultima duminică din post
(15.12.2013), pr. Cristian Sabău a încheiat
șirul catehezelor cu prezentarea Liturghiei
Euharistice (a treia parte din Sf.Liturghie)
vorbind, de asemenea, despre anumite
gesturi care au intrat în Liturghie cu o finalitate practică, ele
fiind încorporate şi cu o semnificaţie simbolică, acestea
rămânănd în ritual chiar şi atunci când raţiunile concrete
nu mai impuneau prezenţa lor.
La finalul unora dintre cateheze, s-a amintit viaţa şi
martirajul unor clerici în timpul persecuţiei organizate în
România de către regimul comunist, şi care între timp au
fost declaraţi “Fericiţi”: mons. Vladimir Ghika şi episcopii
Szilard Bogdanffy, Janos Scheffler şi Anton Durcovici
(acesta din urmă urmând să fie beatificat curând).
Mulţumim celor care s-au ocupat de pregătirea şi
susţinerea catehezelor, pentru tot efortul şi interesul depus
ca, şi în acest an, creștinii din comunitatea noastră sa poată
beneficia de momente de spiritualitate, menite sa-i zidească
şi întărească pe drumul credinţei.
Laura Raita 19

il p. Cristian Sabău si è soffermato sulla preghiera cristiana
nelle sue varie forme, dalla più alta che è l’Eucaristia, sino alla
più semplice, che è la preghiera personale. Per una migliore
rappresentazione mentale delle cose esposte, il padre ci ha
presentato visivamente una scala dell’ordine di importanza
della preghiera cristiana, dove sul primo gradino si situa l’Eucaristia, seguita dalla celebrazione dei Sacramenti, dalla Liturgia delle Ore (la preghiera pubblica della Chiesa), i Sacramentali, le preghiere in comune e la preghiera personale.
Nella terza domenica d’Avvento, che è venuta
a coincidere anche con la festa nazionale di
Romania, ebbe luogo la presentazione della
catechesi dell’ipodiacono Marius Păcală riguardo all’onore dato alle icone e alle reliquie. L’idea centrale fu quella che, attraverso la venerazione delle icone viene onorato ciò che esse
rappresentano, ossia la divinità o un dato santo, e non l’oggetto in sé; fu quindi approfondita la differenza fra la venerazione delle icone e
l’adorazione degli idoli.
Nella quarta domenica (8.12.2013), la catechesi offerta dal medesimo ipod. Marius Păcală si
è focalizzata sulle due prime parti della Divina
Liturgia, ossia la Pròtesi (preparazione dei doni) e la Liturgia
della Parola. I fedeli partecipanti hanno avuto modo di comprendere l’importanza di alcuni gesti rituali o di certe preghiere compiute pubblicamente o segretamente dai sacerdoti,
come pure l’importanza della loro partecipazione attiva alla
Liturgia, quando “il cristiano si situa aldilà della temporalità e
della spazialità, esso vivendo anticipatamente il tempo escatologico del Regno che verrà”. Poiché nel contesto italiano si
celebrava l’Immacolata Concezione, l’ipodiacono Marius si è
brevemente soffermato sul concepimento della Vergine Maria senza il peccato originale, Dio preparandola per la missione che avrebbe avuto, di
partorire il Suo Figlio. E, visto che dopo la
catechesi seguiva subito la venerazione delle
reliquie di S.Nicola, la catechesi si è conclusa
con la presentazione di alcuni tratti della sua
vita.
L’ultima domenica di Avvento (15.12), il p.
Cristian Sabău ha concluso la serie delle catechesi con la presentazione della Liturgia
Eucaristica (la terza parte della Divina Liturgia), accennando pure ai vari gesti entrati
nella Liturgia inizialmente per una finalità
pratica, essendo questi accolti anche con un significato simbolico, per poi rimanere nel rito anche quando le necessità
concrete non richiedevano più la loro presenza.
Al termine di alcune delle catechesi, fu ricordata la vita
ed il martirio di certi prelati durante la persecuzione organizzata in Romania dal regime comunista, e che, nel frattempo,
furono dichiarati “Beati”: il mons. Vladimir Ghika e i vescovi
Szilard Bogdanffy, Janos Scheffler e Anton Durcovici
(l’ultimo dovendo essere beatificato entro breve).
Ringraziamo coloro che si sono impegnati con la
preparazione e la presentazione delle catechesi, per tutte le
energie e l’interesse apportato affinché, pure in quest’anno, i
cristiani della nostra comunità potessero usufruire di
momenti di spiritualità, che intendevano consolidarli e
rafforzarli nel loro cammino di fede.
Laura Raita

SPECTACOL ETNIC DE COLINDE

CONCERTO DI CANTI NATALIZI ETNICI

Tradiţia colindului creştin îi reuneşte, în prag de
Crăciun, pe toţi cei care cred în naşterea Fiului lui
Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Şi în acest an, a
avut loc la Padova un concert de cântece şi
colinde de Crăciun intitulat ”Note di Natale”,
susţinut de diferitele comuniăţi şi confesiuni
creştine prezente în urbe, duminică,15
decembrie 2013, de la orele 15,30.
Evenimentul s-a desfăşurat la biserica
parohială „Templul Pacii”, unde l-am avut ca şi
gazdă pe acelaşi neobosit pr. Elia Ferro,
delegatul
episcopal
pentru
pastoraţia
emigranţilor pentru dieceza de Padova.
Naţiile care şi-au dat întâlnire aici au
fost italieni, români, filipinezi, ucraineni,
africani, chinezi, srilankezi, participanţii fiind
diferiţi nu doar etnic, ci şi religios: catolici de rit
latin şi răsăritean, ortodocşi, anglicani, evangelici. Fiecare
dintre aceste grupuri au interpretat două sau trei colinde
luate din tradiţia propriei lor naţii, intercalate de scurte
explicaţii cu privire la conţinutul sau semnificaţia acestora.
Din partea comunităţii româneşti greco-catolice a
participat un grup de persoane care, în momentul alocat
României, s-au unit grupului con-naţionalilor de rit latin,
pentru a interpreta două colinde. Aşa cum este obiceiul din
anii trecuţi, la finalul spectacolului, toţi participanţii şi-au
unit glasurile în interpretarea celebrei colinde “Adeste
fideles”.
Prin bunăvoinţa si ospitalitatea lor, gazdele au oferit
o mică agapă frăţească, cu tradiţionalul cozonac italian
(„panettone”) şi vin brulè.
Laura Raita

La tradizione cristiana del canto natalizio riunisce,
alla soglia del Natale, tutti coloro che credono nella nascita
del Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Pure
quest’anno si è svolto a Padova un concerto di
canti natalizi intitolato “Note di Natale”,
sostenuto dalle varie comunità e confessioni
cristiane presenti nella città, la domenica 15
dicembre 2013, dalle ore 15.30.
L’evento è stato organizzato la chiesa
parrocchiale del “Tempio della Pace”, dove i
gruppi sono stati ospitati dal medesimo e
infaticabile don Elia Ferro, il delegato vescovile
per la pastorale degli immigrati della diocesi di
Padova. Le nazioni che si ritrovarono furono
quelle italiane, romene, filippineucraine,
africane, cinesi, srilankesi, i partecipanti
essendo diversi non solo dal punto di vista
etnico, ma anche religioso: cattolici di rito latino ed
orientale, ortodossi, anglicani, evangelici. Ognuno di questi
gruppi ha eseguito due o tre canti natalizi ispirati alla
tradizione della propria nazione, aggiungendovi anche
spiegazioni circa il loro contenuto e significato.
Da parte della comunità romena greco-cattolica ha
partecipato un gruppo di persone che, nell’intervallo
destinato alla Romania, si è unito al gruppo dei connazionali
di rito latino, per cantare due canti natalizi. Alla fine dello
spettacolo, tutti i partecipanti hanno riunito le loro voci,
interpretando il celebre canto „Adeste fideles”.
Grazie alla benevolenza ed alla ospitalità di chi ci ha
accolti, noi partecipanti abbiamo preso parte ad un’agape
fraterna, con il tradizionale panettone e il vino brulè.
Laura Raita

PROGRAMUL SFINTELOR SĂRBĂTORI
DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 2013-2014

PROGRAMMA PER LE FESTE
NATALIZIE 2013-2014

Miercuri 25 decembrie -Naşterea Domnului nostru Isus Hristos
 9,15 -program de spovezi
 10,00 -Sfânta Liturghie de Naşterea Domnului

Mercoledì, 25 dicembre – Natività del Signore Gesù Cristo
 9,15 -confessioni
 10,00 -Divina Liturgia della Natività

Joi 26 decembrie -Serbarea Maicii Domnului
 9,15 -program de spovezi
 10,00 -Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Giovedì, - 26 dicembre - Festa della Madre di Dio
 9,15 -confessioni,
 10,00 - Divina Liturgia

Duminica 29 dec şi de 1 ian nu vor fi celebrate Liturghii.
Duminică 5 ianuarie Ajunul Boboteazei

Domenica 29 dic e il 1 di gennaio non ci saranno celebrazi

 10,00 –Sf.Liturghie urmată de Slujba Sfinţirii Mari a Apei

Domenica, 5 gennaio –Vigilia del Battesimo del Signore

10,00 – Divina Liturgia seguita dal rito della grande benedizione delle acque

Luni 6 ianuarie –Boboteaza, Epifania, Sărbătoarea
Lunedì, 6 Gennaio - Battesimo del Signore, Epifania, Festa
neamurilor (în biserica „Templul Păcii”)
 10,30 –Sf.Liturghie în ritul latin (celebrată de Arhiepiscopul delle Genti (nella chiesa “Tempio della Pace”)
 10,30 S.Messa in rito latino (celebrata dall’Arcivescovo
de Padova †Antonio Mattiazzo)
†Antonio Mattiazzo)
Luni 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul
Lunedì 7 gennaio - Festa di San Giovanni Batista
 18,00 -Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie (17,30 spovezi)
 18,00 -Divina Liturgia (17.30 confessioni).
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