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Cinstirea Sfintei Fecioare Maria la Sfinții Părinti
O poziție de fond a sfinților Parinți a
fost combaterea ereziilor chiar de la
radăcina lor și răspunsurilor lor.
Curente ale opozitiei iudei, gnostici,
păgâni, manihei, inițiatori de erezii,
Apolinare din Laodicea, Nestorie din
Constantinopol și monahul Eutihie.

Ignatiu di Antiohia(+ c. 110)
Unul din asa-zișii «Părinți apostolici» și
primul între toți Părinți care au vorbit
despre rolul pe care îl ocupă Maria în inima
Bisericii primitive și în viața sa.
Pentru a ințelege textele mariane ale
Sfântului Ignațiu, se folosesc trei
coordonate de orientare : 1. Linia
bisericească a vieții; 2. linia biserecească a
credintei;
3.
linia
personală
de
Sfinții Părinți ca și Tradiția Bisericii au aprofundare.
argumentat cu tărie rolul Fecioarei Maria
In primul punct cuvântul-cheie este
in economia mântuirii.
La școala Parinților din sec. al II-lea
Fecioara Maria nu este centrul dar este
central la istoria mântuirii; și teologii din
sec. al III- lea lărgesc orizonturi și explică
formele
doctrinare
ale
intuiților
predecesorilor.
În concret se descoperă (rileva) o
atenție deosebită persoanei Fecioarei
Maria sub un aspect teologic și sub aspect
antropologic (fizionomia sa, etica și drumul
credinței) și explică mai mult raportul
Fecioara- Maria-Biserică.
Vom aborda câteva aspecte ale
teologiei mariane, care au ajuns la noi prin
Hristos și prin Biserică, dimensiunea
speculativă și exegetică, liturgică, culturale,
dimensiunea literar populară și calea
ascezei, in primele secole.
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unitate in credința, unitate in dragoste in
Ignatiu: « …Astupați-vă, deci, urechile
Hristos, unitate in Tatăl cu Fiul, unitatea dacă vreunul vă vorbește intr-un alt fel
Apostolilor.
despre Isus Hristos, care este din neamul
Sfântul Ignațiu folosește terminologia, lui David, care este din Maria, care s-a
des folosită in aceea perioadă și de alți născut cu adevărat, a mâncat și a băut, a
Părinți: adica trup și spirit (duh),”fire fost cu adevărat chinuit sub Ponțiu Pilat, cu
umana”și „fire dumezeiasca” a lui Hristos. adevărat răstignit, și a murit, de fată cu cei
Alte cuvinte sunt „născut și nenăscut”, din cer, de pământ și de sub pământ; care
adică născut - din Maria în ce privește a și inviat din morți, fiind inviat de către
umanitatea și nenăscut – adică essența Tatăl său...» (Tralliani.9).
dumnezeiască.
În baza liniei de aprofundare personală,
Alta expreșie este „și din Maria și din sunt articolele de credință cristologicăDumnezeu”, aratând originea omenească mariană.
din Maria și cea dumnezeiască de la
«Modul în care se actualizează acest
Dumnezeu Tatăl.
plan mântuitor este descris de către
Ignațiu prin caracteristicile proprii unei
Ne indreptăm pe linia
strategii militare. El, de fapt, ni-l prezintă
bisericească a credinței.
pe Dumnezeu, care cu o ascuțită
Credința este în Biserică. Credința este
înțelepciune – în opoziție cu șiretenia
a Bisericii, in unitatea Bisericii locale, in
înșelătoare a satanei- ascunde de la fața
unitatea comuniunii intre Biserici.
satanei cele trei taine răsunătoare: fecioria
Cităm un text al Sfântului Ignațiu
Mariei ,nașterea sa, precum și moartea
referitor la Fecioara Maria:
Domnului. Demonul este înșelat iar la
«…Voi să fiți in mod deplin convinși, în
împlinirea acestora urmează tulburarea
ceea ce privește Domnul nostru, care este
universală...» (A. Gila- G.Grinza, La Vergine
cu adevărat in spița lui David după trup,
nella lettere di S. Ignazio di Antiochia,
Fiu al lui Dumnezeu după voință și puterea
pp.7-8).
lui Dumnezeu, născut în mod feciorelnic
«La
o
lectură
contextuală
a
din Fecioară, botezat de către Ioan, pentru
fragmentului, examinat și în lumina intregii
ca astfel să împlinească tot ceea ce este
gândiri ecleziologice ignațiene. Maria este
drept, cu adevărat răstingnit cu trupul
pentru Martir nu numai adevarată mamă,
pentru noi sub Ponțiu Pilat și sub tetrarhul
care l-a purtat în pântece și l-a născut în
Irod - și prin rodul său suntem noi, prin
mod real pe Hristos-Capul, ei ea este și
patima sa, în mod dumnezeiesc fericită Maică a mădularelor Capului, chiar în
pentru a ridica înalt peste veacuri, prin
virtutea principiului ecleziologic al lui
invierea sa,
Ignațiu conform căruia ”Capul nu poate să
Steagul în favoarea sfinților și
se nască singur, fără celelalte mădulare”.
credincioșilor săi, atât printre iudei cât și
Putem să întrezărim deși în gândirea
printre neamuri, în singurul trup al Bisericii
episcopului antiohion primele elemente
sale» (Smirnezi1).
teologico-ecleziologice, chiar dacă numai
în dedusă numai în stare incipientă, din
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care poate fi dedusă nu numai adevarată
maternite dumnezeiască a Mariei în ceea
ce privește Hristos, dar și maternitatea sa
în privința mădularelor Trupului lui
Hristos.»(F. Bergemelli, Maria nelle lettere
di S. Ignazio di Antiochia, pp. 158-159.)

Iustin Martirul (+ c. 165)
Doctrina mariană a Sfântului Iustin se
fixează în jurul interpretării cuvântului, și
vine la lumină figura Mariei în cele două
aspecte: 1. ca și Maică
și Fecioară; 2. ca și
Nouva Eva.
«Dacă știm, deci că
în multe feluri acel
Dumnezeu (Cuvântul)
s-a arătat lui Avraam,
lui Iacob și lui Moise,
de ce ar trebui să ne
îndoim și să nu credem
că el însuși, după
planul
Tatălui
universului, s-ar fi
putut naște om dintr-o
Fecioară, cu atât mai
mult cu cât avem multe
Scripturi din care se
poate
înțelege
cu
claritate că acesta s-a
făcut prin voința Tatălui.
Când, de fapt, Daniel îl numește
“asemenea fiului unui om” pe cel care
primește
Împărăția veșnică, nu face oare aluzia la
același lucru (cfr. Dan 7.13). De fapt
,cuvintele “asemenea fiului unui om” lasă
să se înțeleagă că el a apărut și a devenit
om, dar arată și că nu este din sămânță
omenească.

Apoi, prin cuvintele “piatră desprinsă
fără lucrarea mâini“(Dan 2.34), a exprimat
același eveniment intr-un mod tainic.
Spunând, de fapt “piatră desprinsă fără
ajutorul mâini“, arată că aceasta nu s-a
făcut prin lucrare omenească, ci prin
voința celui care l-a născut, Tatăl
universului.
Iar prorocia lui Isaia: “nașterea acestuia,
cine o va povesti?” arată că el are o origine
de nedescris, pentru că nici unul care se
naște om dintr-un
om nu are o
origine care nu
poate fi descrisă» (
Dialog cu Trifon
Iudeul, 75-76; PG
6, 652-656).
«Auziți
de
asemenea cum a
fost prorocit de
către Isaia faptul
că s-ar fi născut
dintr-o
Fecioară. S-a zis
așa ”Iată ,fecioara
va lua in pântece și
va naște un fiu și îi
vor pune numele:
Dumnezeu
cu
noi”(Is 7,14). Acele lucruri, de fapt, care li
s-ar fi părut oamenilor de necrezut și
imposibil, Dumnezeu le-a prevestit că se
vor implini prin spiritul profetic, astfel
încât, la verificarea lor, să nu fie respinse,
ci crezute prin faptul că au fost prezise. Dar
pentru ca unii, neînțelegând prorocia
explicată, să nu intoarcă impotriva noastra
acuzația pe care am adresat-o noi poeților,
care spun că Zeus ar fi avut raporturi
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libidinose cu femei, ne vom strădui să unirea conjugală, de ce spune Dumnezeu
esplicăm aceste cuvinte.
că implineste un “semn”: nu este acesta
Cuvintele: “Iată,fecioara va lua în un lucru obișnuit pentru toți întâi-născuții?
pântece” înseamnă că fecioara ar fi
Dar “semnul” care este cu adevarat
zămislit fară legături trupești: dacă, de semn, și care trebuia să devină un motiv de
fapt, s-ar fi unit cu cineva, n-ar mai fi fost crezare pentru neamul omenesc - prin
fecioara. Dar puterea lui Dumnezeu, care, adica, Întâiul-născut dintre toate
coborând asupra Fecioarei, a umbrit-o și a făpturile a luat trup dintr-un pântece
luat în pântece ,rămânând fecioară. Iar feciorelnic și s-a făcut cu adevărat prunc…
ingerul lui Dumezeu, trimis in acel timp la
acesta l-a prevestit Dumnezeu prin
aceasta Fecioară,
Spiritul profetic, pentru ca, atunci când s-ar
i-a dat vestea fericită, zicând: “Iată, vei fi inclinit, să fie recunoscut ca implinit prin
lua in pântece de la Spiritul Sfânt și vei puterea și voința Creatorului universului:
naște un fiu: Fiu al Celui Preaînalt va fi astfel precum numai din coasta lui Adam a
chemat”(Luc 1,30-32),
fost făcuta Eva și numai prin cuvântul lui
“îi vei pune numele Isus: el, de fapt, va Dumnezeu au fost create la început toate
mântui poporul său de păcatele sale” (Mat animalele… Voi dimpotrivă, îndrăzniți să
1.21). dupa cum am primit de la cei care pervertiți versiunea Înaintașilor voștri, și
ne-au povesti toate despre Mântuitorul spuneți că Scriptura nu se exprimă așa cum
nostru Isus Hristos; pe aceștia i-am ei au tradus-o, ci: “iată, fata va avea în
crezut,pentru ca și prin Isaia spiritul pântece” ca și cum aceste cuvinte ar spune
Profetic a vestit că El s-ar fi nascut așa lucruri mari, prin faptul că o femeie ar fi
dupa cum am spus.
nascut prin unire conjugală, lucru pe care
Prin “Spirit” deci, și “Putere” care vine toate tinerele femei îl pot face, in afară
de la Dumnezeu, nu putem intelege decât celor sterpe, iar, dacă Dumnezeu vrea,
Cuvântul pe care Moise, prorocul pe care l- chiar și pe aceste le poate face să nască!!»
am amintit mai sus, l-a arătat ca fiind (Dialog: 84, PG 673-676).
Întâiul-născut al lui Dumnezeu. El venind
peste Fecioara și umbrind-o, a lăsat-o grea, Ireneu din Lion (+ c. 200)
nu prin imbrățișare, ci prin puterea sa. Sfîntul Ireneu născut la Smirna († 115). L-a
Numele ebraic de Isus inseamna in greaca” cunoscut pe Sf. Policarp și pe alți ucenici
mântuitor”.De aeea ingerul i-a spus direcți ai Apostoli.
Fecioarei : ”Și îi vei pune numele
Întreg secolul al doilea este pătruns de
Isus: el, de fapt va mantui poporul sau frămîntări doctrinale, pentru a crea o
de pacatele sale.(Mat1,21)
«teologie» crestină, putem sintetiza
Iar faptul ca prorocii nu sunt inspirati de învățătura mariana a lui Ireneu în tre
nici o alta putere decât de Cuvântul puncte:
dumnezeiesc, și voi, cred, il admiteți».
1. Maria costituie baza istorică ce
(Apologia I, 33; PG 6,380-381.)
acreditează mântuirea viitoare;
«Dacă și Hristos ar fi trebuit să se nască,
2. Maria este împreună cu Hristos
precum toți ceilalți intâi-născuți, prin
lucrătoare a mântuirii;
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3. Maria
este
prezență
recunoscătoare în taina lui Hristos.
1. «Signum Virginis»: Maria, temei al
mîntuirii
Fiul a adus omului mântuirea mult
așteptată, care se actualizează, în
«firea» sa și prin faptul că sa făcut
om. Cu Întruparea sa este pentru
totdeauna:
Dumnezeu-cu-noi.
Prorocirea din Isaia este realizat în
mod complet în Emmanuel.
«De accea, deci, „ semnul”
mântuiri noastre Emmanuel născut
din „Fecioară, ni l-a dat însuși
Domnul, pentru că
Domnul în
persoană era cel care mântuia
oamenii, întrucât ei singuri nu puteau
să
se
mântuiească...»(Adv.Haer.III.20,3. PG
7, 944).
Dumnezeu a dat un „semn”
neimmaginat și neasteptat pentru
omenire:
«De aceea Domnul în persoană …în
adâncuri și sus, în înălțimi; semn pe care
omul nu l-a cerut, pentru că nu s-ar fi
așteptat ca o Fecioară, rămânând fecioară,
să devină Maică și să nască un fiu, și că
acest Născut să fie «Dumnezeu-cu noi» și
să coboare în adâncurile pământului
pentru a căuta oița pierdută – adică însăși
făptura sa și apoi să se înalțe în înălțimi
pentru a dărui și a încredința Tatălui acest
om care a fost regăsit…» (Adv. Haer.
III,21.1 PG 7, 946).
Asta este primul punct și pentru
credință, cea ce se găseste la început și în
Crez: Fiul nascut din Fecioară. Era foarte
greu de crezut că Dumnezeu putea să
devină om. De acea și Sf. Ioan începe
Evanghelia cu coborârea Cuvântului etern

pe pământ. «La început era Cuvântul și
Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu

era Cuvântul»(Ioan 1.1).
Și puțin mai departe: « Și Cuvântul S-a
făcut trup și S-a sălășluit între noi și am
văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din
Tatăl, plin de har și adevăr»(Ioan 1.14). Aici
comentează și Ireneu pe«celor cîți L-au
primit»
Ioan 1,12: «Cei care spun despre el că
ar fi un simplu om, născut din Iosif, mor
pentru că rămân în sclavia vechii
neascultări, nevrând să fie părtași
Cuvântului lui Dumnezeu Tatăl». Aici
Ireneu se gândește la neascultarea din
Eden și Fiul este cel care aduce liberare.
«„Dacă Fiul vă va libera, atunci veți fi cu
adevărat liberi.” Negând pe Emmanuel
care s-a născut din Fecioară, se lipsesc de
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darul său, care este viață veșnică; ...» (Adv. și Maria, care era Fecioară, ascultând, a
Haer., III,19,1. PG 7,938-939).
devenit cauza mântuirii atât pentru sine,
Cea ce mulți nu puteau să accepte era cât pentru întreg neamul omenesc…
unirea între Dumnezeu și om, de accea era
Astfel, deci, nodul neascultării Evei a
greu de înțeles nasterea din Fecioară, și fost dezlegat prin ascultarea Mariei:
natura Celui Născut.
pentru că ceea ce fecioara Eva, prin
«Nebuni sunt și eboniții, care nu necredința sa, a legat, a fost dezlegat de
primesc, prin credință, în sufletul propriu către Fecioara Maria, prin credinza ei»
unirea dintre Dumnezeu și om, ci rămân în (Adv. Haer., III,22,4. PG 7,958-960).
frământătura „vechii” stirpe, și nu vor să
înțeleagă că Spiritul Sfânt s-a pogorât 3.Prezența perennă a Mariei în realitatea
peste Maria și Puterea Celui Preaînalt a mântuirii
Ireneu explică Is. 7,14 și scrie o poezie
umbrit-o și de aceea cel care s-a născut
este Fiul Preaînaltului Dumnezeu, Tatăl de capodoperă:
«Cei care l-au prevestit pe Emanuel din
tuturor, care a împlinit Întruparea sa și a
făcut cunoscută o „generazie”, pentru ca, Fecioară, făceau cunoscută unirea
precum și prin „prima” generație Cuvântului lui Dumnezeu cu creatura sa:
moștenim moartea, astfel prin această Cuvântul s-ar fi făcut trup, adică, iar Fiul lui
generație să moștenim viața…» (Adv.Haer., Dumnezeu fiu al omului.
CURAT,
V,1,3. PG 7, 1122-1123).
CARE INTRU CURĂȚENIE
In acest fel moartea mostenită in
AR FI DESCHIS ACEL PÂNTECE CURAT,
Facera 3,19 de către om, cu Maria și Fiul lui
CE RENAȘTE
moștenim viața.
OAMENI ÎN DUMNEZEU:
2. Nouă Eva, lucratoare a mântuiri.
PÂNTECE PE CARE EL ÎNSUȘI
Ireneu prezintă Maria ca o nouă Evă,
L-A CURĂȚIT.
care recapitulează pe Eva din cartea și făcându-se ceea ce noi suntem, este
Facerii.
Ascultare
Mariei
anulează Dumnezeu puternic și are o descendență
neascultarea Evei. La fel cum Hristos de nedescris» (Adv. Haer., IV, 33,11. PG 7,
recapitulează pe Adam și anulează efectul 1080).
acțiunilor lui Adam.
În această poezie putem să delimităm
În același fel (adică precum și tre momenti importanti:
paralelismul între Hristos și Adam), vedem A.) CEL CURAT, CARE ÎNTRU CURĂȚIE AR FI DESCHIS
că Fecioara Maria a fost ascultătoare, PÂNTECELE CURAT
zicând: „Iată, roaba Domnului, fie mie
Aici găsim o locuțiune biblică (cfr. Ieș
după cuvântul tău” (Luca 1,38). În schimb, 13,2, preluat în Luc 2,23), și indică nașterea
Eva a fost neascultătoare: nu a ascultat, de unui Întâi-Născut. Este o naștere adevărată
fapt, chiar când era încă fecioară.
nu simbolică, de o persoană: Hristos.
Precum Eva… făcându-se neascultătoaAcesta este sensul pentru creștini, dar
re, a devenit cauza morții, atât pentru sine pentru contemporanii de Isaia și pentru
cât și pentru întreg neamul omenesc, astfel evrei avea un alt sens.
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Ireneu folosește manuscrisele vechi și
propune pentru Ioan 1,13: «...care
(Cuvântul) nu din sânge, nici din poftă
trupească, nici din poftă bărbătească, ci de
la Dumnezeu s-a născut. Și Cuvântul s-a
făcut trup...». Acest texst Ireneu îl
folosește împotriva celor care au negat
zămislirea feciorelnică (eboniți).
B.) ACEL PÂNTECE CARE RENAȘTE OAMENII ÎN
DUMNEZEU
Aici afirmă în mod explicit maternitatea
feciorelnică a Mariei și funcția sa
renăscătoare. Cum este posibil? Născând
în mod fizic pe Hristos, Capul, Maria
rinaște în El, în mod Spiritual și restul

Corpului lui Hristos. Această maternitate
fizică a Mariei, conduce și la maternitatea
spirituală în ceea ce privește mădulareleadică toți oamenii care o primesc cu
credință.
C.) PÂNTECE PE CARE EL ÎNSUȘI L-A CURĂȚIT.
Ireneu, probabil că se gândește la Luca
1,35 «Spiritul Sfânt se va pogorî peste tine
și Puterea Celui Preaânalt te va umbri».
Contemplă taina Mariei și taina Cuvântului
care este dincolo de momentul istoric.
Prezența mijlocită și instrumentală a
Mariei se extinde împreună cu taina
lucrătoare a Cuvântului, Fiului său.
Preot Serafim VESCAN Iulian

Sfântul Benedict
În Occident existau mănăstiri încă din
secolul al IV-lea. Cele mai vechi fundații au loc
în Galia, datorită episcopului Martin de Tours,
şi la Milano, datorită Sfântului Ambrozie.
Eusebiu din Vercelli reuneşte pe toți clericii
săi într-o viață comună asemănătoare
monahilor. Sfântul Augustin repetă acelaşi
lucru la Ippona.
Istoria culturii creştine nu a fost nicidecum
idilică. Ea a fost pusă în act prin luptă şi
conflict dialectic. Veacul al IV-lea era deja o
epocă de contradicții tragice. Imperiul a
devenit creştin. Şansa de a transfigura
întreaga creativitate omenească era dată. Şi
totuşi, tocmai acest Imperiu Încreştinat a
făcut să înceapă fuga, fuga în pustie. Idealul
ascetic a fost pentru o lungă perioadă în
proces de formare, şi Origen, de exemplu – în
Orient a fost un mare învățător al vieții
spirituale – cu toate acestea o mişcare începe
numai după Constantin cel Mare şi Sfânt.
Sensul monahismului nu stătea în primul
rând în asumarea de voturi severe.

Legămintele monahale erau doar o
reaccentuare a celor baptismale. În acest
stadiu timpuriu nu exista niciun ideal
„monahal” special.
Monahii de la începuturi voiau pur şi
simplu să realizeze în deplinătatea sa idealul
creştin comun care, în principiu, stătea
înaintea fiecărui creştin în parte. Mănăstirile
se aflau aşezate în zone pitoreşti şi
frumusețea cosmică poate fi puternic
resimțită în literatura aghiografică. Sediul
răului nu este în natură, ci în inima omului sau
în lumea duhurilor rele.
Lupta creştină nu este „împotriva trupului
şi a sângelui”, ci „împotriva duhurilor răutății
care sunt în văzduhuri” (Efeseni, 6,12). Numai
în retragerea de lume se poate împlini în mod
deplin credința față de singurul Împărat
Ceresc, Cristos, loialitate care poate fi grav
compromisă prin cerințele impuse unui
cetățean de cetatea sa făcută de mână
omenească.
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Monahismul nu a fost niciodată anti- Din cauza unor conflicte cu clerul local a
social. A fost o încercare de a clădi o altă trebuit să-şi caute refugiu în altă parte. Îl
Cetate. O mănăstire este, într-un sens, o va găsi pe o întindere vastă la sud de San
„aşezare extrateritorială” în această lume Germano, şi aici va construi marea
a deşertăciunii. Chiar şi eremiții viețuiau mănăstire de la Monte Cassino, unde îşi va
de regulă în grupuri şi aşezări şi erau uniți compune şi celebra regulă monastică.
sub îndrumarea directă a unui părinte Aceeaşi poziție înaltă şi dominantă a
duhovnicesc. Comunitatea monahală este muntelui de aici va fi aleasă şi de alte
ea însăşi un organism
social, un „trup”, o mică
Biserică.
Viața
Sfântului
Benedict
ne
este
descrisă numai în a doua
carte a „Dialogurilor”
Sfântului Grigore cel
Mare.
Opera
hagiografică a Sfântului
Grigore lasă loc la multe
nedumeriri de natură
critică, iar biografia
Sfântului Benedict este
slabă în conținut, fiind
compusă în mare parte
dintr-o succesiune de
fapte
miraculoase.
Totuşi, putem reține ca
sigură cel puțin datele
fundamentale pe care ni
le prezintă. Sfântul
Benedict este originar
din Norcia, în Umbria. La
Roma a frecventat
diferite şcoli. Tânăr
fiind, s-a retras înainte
de
anul
500
în
singurătatea muntoasă
de la Subiaco, la răsărit
de Tivoli. Aici a trăit ca
eremit, adunând în jurul
său pe primii discipoli.
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mănăstiri benedictine. Aici, Benedict
moare în anul 547. Monte Cassino a fost
distrusă în 581 de longobarzi; va fi
reconstruită mult mai târziu.
Călugării şi-au găsit adăpost la Roma, în
Lateran. Aici îi cunoaşte Grigore cel Mare.
Devenind apoi papă, el nu numai că-l va
face celebru pe Sfântul Benedict în toată
creştinătatea prin biografia acestuia
introdusă în dialogurile sale, ci va şi trimite
călugări benedictini ca misionari în Anglia.
Sfântul Benedict nu este aşadar fondator
al unui ordin în sensul că toate mănăstirile
benedictine ar deriva de la Monte Cassino.
Mănăstirile care vor urma regula lui, şi cu
timpul vor fi aproape toate, nu vor forma
o uniune juridică între ele.
Totuşi, Sfântul Benedict aparține
istoriei Bisericii ca una dintre acele mari
figuri care au îmbogățit practicarea vieții
creştine cu valori perene. Sfântul Benedict
a creat tipul de mănăstire occidentală,
abația. Fundamentul este stabilitatea, la
care monahul se obligă în momentul în
care intră în mănăstire. Mănăstirea este
lumea lui, iar el nu mai are nicio nostalgie
pentru cea externă. Mănăstirea nu est o
închisoare; ea este comodă şi plăcută, şi
produce de toate, mai mult decât înafara
zidurilor sale. Abatele este tatăl familiei de
clauzură; el conduce nu în baza unui cod
penal sau cu mijloace coercitive, ci cu
autoritate paternă. Serviciul liturgic,
principala ocupație a călugărului, este
bogat, edificator şi nu te apasă cu lungi ore
de priveghere. Călugărul îşi iubeşte
mănăstirea, care este țara sa.
Aici domneşte pax benedictina, acea
pace pe care lumea nu o poate da. Toți
scriitorii de istorie, de orice tendință, nu
încetează în a lăuda ordinul benedictin

pentru meritele pe care le are în cultura
europeană.
Şi este adevărat că puține dintre
valorile spirituale ale antichității ar fi ajuns
la noi, dacă nu ar fi fost acei monahi grijulii
ai Evului Mediu, care în acel timp nu
numai că erau singurele persoane culte,
dar şi profitau de pacea mănăstirilor
pentru a se dedica din ce în ce mai
profund studiilor, fiind mereu în căutarea
vechilor
manuscrise,
adunându-le,
recopiindu-le şi punându-le în circulație.
Este meritul lor indiscutabil faptul că astăzi
cultura europeană are o legătură reală cu
cea a vechilor greci şi romani, spre
deosebire de ceea ce s-a întâmplat cu
culturile Egiptului sau Babilonului, care
pentru noi reprezintă o lume dispărută.
Nu trebuie crezut însă că Sfântul
Benedict sau oricare alt fondator de
ordine religioase ar fi scris propria regulă
cu intenția de a contribui la progresul
culturii. Sfântul Benedict voia să indice
drumul spre cer. El intenționa să
construiască pe pământ locuințe care să
fie antecamera patriei cereşti; îşi
propunea exact acelaşi lucru pe care şi-l
propune Biserica exercitându-şi propria
activitate pastorală. Beneficiile pentru
progresul culturii au fost, într-un anume
sens, o consecință naturală a activității
principale a ordinului său.
Acolo unde există dragoste, există harul
lui Dumnezeu, liniştea, mulțumirea.
Creştinul pe toate le rabdă, numai şi
numai ca să nu se lipsească de harul lui
Dumnezeu, care pentru el este cea mai
mare dintre toate bunătățile. Astfel, darulharul şi dragostea fac posibilă răbdarea.
Pr Gheorghe CRISTESCU
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Pelerinajul parohiei Flaminia-Euclide, Roma Nord
la Sanctuarul Preasfintei Treimi din Vallepietra
Duminică, 29 septembrie 2013, a fost o
zi sfântă de sărbătoare pe care noi toți am
aşteptat-o cu mare bucurie şi nerăbdare.
Sfânta Liturghie a fost solemnă şi
impresionantă şi s-a bucurat de
participarea, printre alții, a ipodiaconului
profesor Giuseppe Munarini care, cu o
seară înainte, participase la conferința
organizată în cadrul Colegiului Pio Romeno
din Roma, alături de alți invitați de seamă
precum Preasfințiile Lor
episcopii Alexandru Mesian,
Virgil Bercea şi Florentin
Crihălmeanu, Excelența Sa
Bogdan
Tătaru-Cazaban,
Ambasadorul României pe
lângă
Sfântul
Scaun,
profesorul Mihai Bărbulescu,
directorul Academiei Române
din Roma, dar şi bineînțeles
gazdele acestui prestigios
colegiu, şi anume părintele
Rector Gabriel Buboi şi
părintele
Vasile
Man,
Postulatorul al Causei de
Beatificare a episcopilor greco-catolici
români.
În cadrul acestei conferințe, profesorul
Munarini a prezentat cartea “Lanțuri şi
teroare”; Domnia Sa fiind şi cel care, în
calitate de excelent cunoscător al limbii
române, a revizuit textul traducerii în
limba italiană a cărții şi a redactat notele
acesteia la ediția prezentată.
Dată fiind îndelungata şi fructuoasa
colaborare a părintelui nostru iubit,
Serafim Vescan Iulian, cu profesorul

Giuseppe Munarini, acesta din urmă a
acceptat imediat şi cu mare entuziasm
invitația de a participa în dimineața zilei
următoare la Sfânta Liturghie. Într-adevăr,
la sfârşitul Slujbei duminicale, ipodiaconul
profesor Munarini i-a mulțumit părintelui
Serafim pentru faptul de a-l fi invitat în
mijlocul comunității româneşti FlaminiaEuclide, Roma Nord, a fost impresionat de
numărul mare de credincioşi şi şi-a

exprimat totodată ad7mirația pentru
interesul pe care aceştia îl manifestă cu
privire la istoria bisericii greco-catolice
române martire.
În această binecuvântată duminică,
după Sfânta Liturghie, cu ajutorul
nemijlocit al părintelui Serafim, mult iubit
şi respectat de toți creştinii din
comunitatea Flaminia-Euclide, Roma Nord,
s-a mers în pelerinaj la Vallepietra, în
Abruzzo, la Sanctuarul Santissima Trinità
(Preasfânta Treime), o aşezare renumită,
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cu o veche tradiție şi multe evenimente
de o importanță enormă.
Sanctuarul Preasfintei Treimi se află
situat la extremitatea provinciei Roma, în
centrul Parcului Munților Simbruini, mai
precis în oraşul Vallepietra, la o altitudine
de 1337 de metri.
Locul sfânt se găseşte la baza unei
sugestive roci abrupte şi golaşe de circa
300 de metri care domină întreaga vale şi
de unde e posibilă admirarea unei
spectaculoase panorame verzi.
Imaginea venerată în Sanctuar este cea
din foarte vechea pictură care o
întruchipează pe Preasfânta Treime:
Dumnezeu în persoana Tatălui, a Fiului şi a
Spiritului Sfânt. Pictura este păstrată în
bisericuță, pe jumătate săpată în rocă,
oprire obligatorie pentru pelerinii aflați în

vizită la Sanctuar.
În ceea ce priveşte originea
Sanctuarului, în afara celor două tradiții

care s-au păstrat, nu se ştie nimic sigur. În
arhiva Catedralei din orăşelul Anagni
există două documente datând din anul
1079, şi respectiv 1112, ce vorbesc de
donații făcute bisericii Santissima Trinità
din Vallepietra. Prima testimonianță din
partea episcopilor din Anagni, referitoare
la faptul că biserica ar fi fost condusă de
către un stareț, datează din îndepărtatul
an 1590.
În bisericuță, în trecut pictată probabil
în întregime, pe lângă fresca Preasfintei
Treimi, s-au păstrat alte patru scene
reprezentative din Evanghelie, astfel încât
pot fi admirate Buna Vestire, Naşterea,
Adorarea magilor, Prezentarea în Templu,
toate datând din secolul al XII-lea.
În partea de jos a acestor fresce există
o fâşie, pictată şi aceasta, şi cea care ar fi
trebuit să conțină
ciclul lunilor anului.
În prezent însă au
rămas doar fresca
lui Januari (Ianuarie)
şi parte din cea din
Februa (Februarie),
cu scene de viață
domestică.
Pe
peretele opus se
află
reprezentate
chipul
Preasfintei
Fecioare Maria şi a
altor câțiva sfinți,
dar şi o Sfântă
Fecioară cu Prunc,
toate
acestea
datând însă de
această dată din
secolul al XIV-lea.
Mai presus de toate însă ne-a
impresionat
acel
izvor
de
apă
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binefăcătoare, de apă vie, unde vin să se an bisericesc binecuvântat şi plin de roade
adape toți cei ce sunt şi se simt ai acestui spirituale, familiale, economice, prietenie,
pământ. El iese la lumina zilei din pentru că prin credință bisericească toate
adâncurile muntelui care se înalță drept şi se rezolvă, toate se mântuiesc! Aşa să ne
amenințător deasupra văii şi a celor care ajute Dumnezeu!
cu răbdare şi în linişte îşi umpleau sticlele.
Celor care doresc mai multe informații
Această apă miraculoasă a apărut în despre acest loc sfânt, le reamintim că
urma unei întâmplări impresionante, anul trecut, mai precis la data de 30
petrecută cu mult timp în urmă. Celor care septembrie 2013, parohia noastră s-a aflat
beau din ea, dacă au credință şi sunt cu din nou în pelerinaj la Subiaco, la
Dumnezeu în fiecare zi, li se împlinesc mănăstirea Sfântului Benedict, motiv
dorințele. Dar totul prin rugăciuni şi pentru care vă invităm să revedeți articolul
credință, căci unde credință nu e, nimic nu redactat cu această ocazie de către
e!
Mihaela Tudor şi care se găseşte la pagina
Exact cum ne spune mereu părintele 4 a revistei parohiei noastre, “Cruce şi
Serafim, şi anume să fim cu mintea şi Înviere”,
numărul
aferent
lunilor
inima la Dumnezeu şi cu mâinile la muncă, septembrie-octombrie 2012.
aşa şi facem!
Cu bucurii duhovniceşti şi prietenoase
Şi fiindcă ne-am întors din vacanță, din îmbrățișări...
patria noastră dragă, să începem un nou
Elena IFRIM din Buhuşi (Bacău)

Vizita parintelui Marin Muresan de la Bologna, protopop de
Emilia Romagna la parohia Flaminia-Euclide-Roma Nord
Comunitatea greco-catolica FlaminiaEuclide-Roma
Nord,
duminica
20
octombrie, a fost onorata cu prezenta
parintelui Marin Muresan de la Bologna,
protopop de Emilia Romagna care a venit
in pelerinaj la Roma cu un numar mare de
credinciosi cu ocazia Anului Credintei.
Credinciosii parohiei noastre au fost
placut impresionati de reantalnirea cu
parintele; in luna martie a acestui an neam intalnit in pelerinajul anual al

parohiilor din Italia la Sanctuarul Sfantului
Anton la Padova, intr-o atmosfera de
rugaciune si fraternitate.
In cuvantul sau de invatatura parintele
Marin printre altele a spus:
Astazi, in acesta dumnezeiasca
liturghie, prin cuvantul sau, Domnul nostru
Isus Christos, vine si ne arata situatia unui
om, unui om plin de ura si ne punem
problema, normal, instantaneu… cum sa
ajuns acesta la aceasta situatie?
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Se vorbeste putin, dar… pacatul in viata
noastra are o sursa inexistentiala. Pacatul
ne pune in bratele dusmanului lui Isus
Christos, ne consemneaza lui, prin faptele
noastre care implinim voia celui rau.
Pacatul in viata noastra ne face sa ne
indepartam de cei apropiati noua, de noi
insine, de Dumnezeu. NU exista cale de
mijloc, ori suntem cu
Dumnezeu, ori suntem
cu diavolul. Cand slujim
diavolului nu slujim lui
Dumnezeu, de aceea
suntemi chemati ca sa
alungam pacatul… Care
sunt aceste pacate? In
Galateni capitolul 5 Pavel
ne
spune:
curvia,
precurvia,
idolatria,
vrajitoria,
blestemele,
furtul, betiile, idolatriile
si altele. Facand aceste
pacate nu facem decat,
in mod voit, sa ne
predam diavolului… Am
vorbit cu oameni si am
intrebat cum era posibil,
iar
raspunsul
era…
PACATUL! Dincolo de
faptul ca pacatul cade
asupra noastra, peste
familiile noastre, copii
nostri, pana la al patrulea
neam… cum spune cuvantul lui
Dumnezeu… fara sa ne dam seama ne
gasim intr-o situatie in care suferim, in
care nu avem liniste sufleteasca, in care nu
avem pace… de aceea, este important sa
venim duminica de duminica la sfanta

liturghie sa-l laudam pe Isus Christos
pentru ca puterea lui poate face miracole.
Noi suntem astazi la sfanta liturghie
intocmai, pentru ca vrem sa scoatem afara
toti spinii, sa aram din nou pamantul astfel
incat cuvantul sfintei liturghii, pe care am
trait-o astazi sa aduca linistea in sufletele
noastre…
Parintele Serafim a
multumit
parintelui
Marin Muresan pentru
aceasta zi binecuvantata,
caci Dumnezeu sa folosit
de gura, inima si mintea
lui ca sa fie aproape de
noi cu invataturile pe
care ni le-a dat pentru
mantuire si viata!
Fiecare dintre noi
poate deveni un cer nou,
poate deveni un lacas al
lui Dumnezeu, poate
deveni lumina din lumina
lui Dumnezeu si pentru
alti, a spus parintele.
In incheiere, parintele
Marin a invitat parohia
noastra sa faca o vizita la
Bologna, explicand in
mare cateva locuri ce
trebuie vazute printre
care: icoana facatoare de
minuni care se spune ca
ar fi pictata de San Luca; orasul Bologna
care este construit dupa un plan al
Ierusalimului, avand la fel ca acesta
douasprezece porti de intrare.
A fost o zi in care ne-am simtit mai
aproape de cer.
Bianca DELIU
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Riassunto per i nostri amici italiani
La venerazione della Madonna nei
Padri della Chiesa: I Padri della Chiesa e
la tradizione della Chiesa hanno sempre
rilevato il ruolo della Vergine Maria
nell’economia della Salvezza. I padri dei
secoli II e III D.C. si occupano sempre di
più con la persona della Vergine, e
iniziano a studiare anche gli aspetti
dottrinali,
antropologici,
teologici.
Questa chiarificazione era sempre più
necessaria anche a causa delle eresie
(manichei, Apollinare di Laodicea,
Nestorio, Eutiche) che provocavano una
risposta della Chiesa: in questo modo
dando un aiuto allo sviluppo della
teologia, e alla chiarificazione dei
dogmi.
Ignazio di Antiochia (+ 110), è il
primo padre che ha parlato del ruolo di
Maria nel cuore della Chiesa primitiva.
“Corpo” e “spirito” sono i temi chiave,
molto importanti per la comprensione
della “natura umana” e ”natura divina”
di Cristo. Nello stesso modo “nato” e
“non nato” si riferiscono alla nascita
umana da Maria (“nato”), e alla
preesistenza eterna del Figlio nel seno
del Padre (il termine “non nato”). Nello
stesso tempo quel “nato” da Maria è
anche dalla stirpe di Davide, ciò che
significa che è nella storia umana, è
nella storia del popolo dell’Alleanza
(giudei). La sua nascita (“vera”) e il suo
patimento (“vero”), la sua morte e
risurrezione
hanno
compiuto
le
promesse della Scrittura. Per Ignazio
Maria è madre non solo di Cristo (capo e

Dio), ma è madre anche delle”membra
del Capo”, cioè la Chiesa.
Giustino Martire (+ D.C.S. 165),
La dottrina mariana di Giustino si
muove intorno all’esegesi della S.
Scrittura, e illumina la figura di Maria in
due punti: Vergine e Nuova Eva. «Nei
libri dei profeti noi troviamo vaticinato il
nostro Gesù Cristo: che sarebbe venuto,
che sarebbe nato da una vergine, … che
sarebbe morto e risuscitato e salito ai
cieli.».
Trova nell’Antico Testamento i
riferimenti alla nascita del Figlio dalla
Vergine: “essere simile a un uomo” (Dn
7,13), e “ecco, la Vergine concepirà e
partorirà un figlio” (Is 7,14). Lui spiega
che queste cose, per gli uomini erano
incredibili, Dio le ha predetto in
anticipo, affinché quando si avverano
siano credute e non respinte. Significa
che la Vergine ha concepito senza
legami carnali, questa è il “segno”
predetto da Isaia.
spiegato in
continuare anche dal Vangelo di Luca
(1,30-32). Come dalla Parola di Dio sono
stati creati tutti gli animali, come dalla
costa di Adamo fu creato Eva, così per
potenza e volontà del Creatore la
profezia di Isaia se realizza in Maria. Poi
come Eva ancora vergine concepì la
parola
del
serpente
e
partorì
disobbedienza e morte, invece Maria, la
Vergine colse la parola dell’angelo
Gabriele (Lc 1,38), e da lei è nato “costui
del quale parlano le Scritture”.
Ireneo di Lione (+ D.c 200)
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Ireneo conosce ancora Policarpo e
altri discepoli degli apostoli. Spiega che
la “salvezza” è il ponte d’unione calato
da Dio nell’uomo, trasporta l’uomo a
Dio, per questo Cristo è la salvezza. Per
realizzare questo Maria Vergine e Madre
è la basa storica. Senza di lei la salvezza
non poteva compiersi. Dio ha dato un
“segno” non immaginabile e non
aspettato: «una Vergine rimanendo
vergine diventa Madre, e partorito un
figlio». E quel figlio è “Dio con noi”, che
cerca e trova la pecora smarrita. Per
Ireneo Maria è la nuova Eva:
l’obbedienza di Maria cancella (e anche
supera) la disobbedienza Evei. Maria
con la sua obbedienza, diventa causa
della salvezza per tutta l’umanità. Anche
Ireneo con il riferimento al profeta Isaia
13,2 pone l’accento, la nascita vera, non
simbolica di Cristo. Un altro testo
importante per lui è il prologo di
Giovanni. In Gv 1,13 Ireneo propone una
traduzione così: … Parola “ non di
sangue, non di desiderio della carne,
non di desiderio dell’uomo, ma da Dio è
nato”. Questo testo lo utilizza contro gli
eboniti (eretici). (Questo articol firmato
da Pr. Serafim Vescan Iulian.)
Santo Benedetto: I monaci all’inizio
volevano solo realizzare i voti
battezzimali. La vita di san Benedetto lo
troviamo nella descrizione di San
Gregorio M. (libro)Dialoghi. Nato a
Norcia (Umbria), ha studiato a Roma, si
è ritirato nelle montagne di Subiaco
prima del anno 500. Qui viveva da
eremita, poi si sposta a Montecassino
dove costruira il suo monastero, e
scriveva la sua famosa Regola. Morirà in
581. I monaci benedittini si trovavano

anche a Roma, nel Laterano. Anche S.
Gregorio (Magno) conoscerà i monaci, e
quando diventa papa gli manderà in
Ingletera. Tutti i storici riconosceranno i
meriti di Benedetto e dei monaci,
indipendentamente
della
loro
appartenenza. Scrivendo la Regola non
aveva altra intenzie che mostrare la via
verso il cielo, e tutto il resto, il
progresso culturale erano
consequenze naturali della loro vita.
(Questo articolo e stato firmato da: Pr.
Gherghe Cristescu)
Pellegrinaggio
della
nostra
communità: Il 29 septembrie 2013, la
communità a visitato il Santuario della
Santissima Trinità nella città di
Vallepietra (1337 metri). Abbiamo
ammirato e pregato davanti all’icona
della Santissima Trinità, siamo rimasti
impressionati
davanti
all’acqua
miracolosa
della
fontana,
acqua
benedetta e vie; per chi prega e si
avvicina con la fede. Questa preghiera
era anche per un inizio di anno di
lavoro, perché siamo ritornati dalle
vacanze dalla nostra patria amata.
(Quest’articolo firmato da Elena IFRIM.)
Il padre Marin Muresan de la
Bologna, protopop de Emilia Romagna
ha visitato la parohia Flaminia-EuclideRoma Nord, con un gruppo di fedeli. In
omelia parlava de di peccato, il quale si
fa sentire nelle nostre vite. Perché
possiamo lottare contro quell’elenco
che si trova in Gal 5, necessario di
venire nella Chiesa, per lodare Gesù
Cristo. Infine ha invitato la comunità
nella città che è costruita come
Gerusalemme con dodici porte: Bologna.
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01.09.2013: Monseniorul Vladimir Ghika a fost declarat fericit
Prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților,
Cardinalul Angelo Amato, a fost trimisul Papei
Francisc la Bucureşti pentru slujba de beatificare
a Mons. Vladimir Ghika, preot şi martir. La
celebrarea de ieri, 31 august 2013, informează
ARCB.ro, au participat Episcopii romano-catolici
şi greco-catolici din România, precum şi alți
Episcopi din Polonia, Bosnia-Herțegovina,
Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Cardinalul André
Vingt-Trois, Arhiepiscop de Paris, circa 300 de
preoți din țară şi din străinătate, credincioşi din toate Diecezele şi Eparhiile catolice din
țară, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai clasei politice, precum şi
reprezentanți ai cultelor din România. De asemenea, la celebrare au fost prezenți şi circa
30 de membri ai familiei Ghika.
Ritualul beatificării monseniorului Vladimir Ghika a fost urmărit cu atenție şi reculegere
de către cei prezenți. După ce părintele postulator Francisc Ungureanu a prezentat o
scurtă biografie a lui Vladimir Ghika, subliniind identitatea sa de prinț, preot şi martir,
Cardinalulul Angelo Amato a dat citire Scrisorii Apostolice cu care Sfântul Părinte Papa
Francisc a îngăduit ca de acum înainte Venerabilul Slujitor al lui Dumnezeu Vladimir
Ghika să fie chemat cu numele de fericit. A urmat imediat dezvelirea icoanei Fericitului
Vladimir Ghika, întâmpinată de poporul credincios cu aplauze îndelungate, urmate de
intonarea imnului dedicat noului fericit. Întregul pavilion a răsunat în cântecul de
bucurie al credincioşilor, mulți dintre ei vădit emoționați.
În predica sa, Cardinalul Angelo Amato a elogiat figura Mons. Vladimir Ghika, subliniind
trei aspecte ale carității lui pastorale: visul său pentru unitatea creştinilor, acțiunea sa
de caritate față de cei aflați în nevoi, şi în fine pătimirea şi moartea sa în timpul
prigoanei împotriva Bisericii, din secolul trecut. Beatificarea Mons. Vladimir Ghika
“trebuie trăită ca un semn profetic de reconciliere şi de pace, ca amintire a unui trecut
trist care nu trebuie nicidecum să se repete şi ca angajare în construirea unui viitor de
speranță, de comuniune frățească, de libertate şi de bucurie. De astăzi Biserica îngăduie
cultul public liturgic față de Fericitul Vladimir Ghika. Să cerem mijlocirea lui pentru ca
nobila națiune română să poată trăi mai departe în pace, în frățietate şi în prosperitate”,
a adăugat Cardinalul Amato.
În semn de comuniune cu Dieceza de Paris, al cărei preot a fost Mons. Vladimir Ghika,
lecturile liturgice au fost citite şi în limba franceză. De altfel, la celebrare a fost prezent
şi un grup de pelerini din Dieceza de Paris. Invocațiile la rugăciunea credincioşilor,
rostite în diferite limbi, română, franceză, engleză, italiană, germană şi arabă – au scos
în evidență caracterul universal al Bisericii. “Fericite Vladimir Ghika, roagă-te pentru
noi.” Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti a încheiat
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celebrarea beatificării cu această invocație, rostită de trei ori, mulțumind totodată
Episcopilor, preoților, credincioşilor şi invitaților, corului şi instrumentiştilor, precum şi
celor care au sprijinit buna organizare şi desfăşurare a evenimentului beatificării
monseniorului Vladimir Ghika.
După Sfânta Liturghie a beatificării, peste 600 de pelerini au vizitat Muzeul dedicat
Monseniorului Vladimir Ghika, amenajat la Catedrala Sf. Iosif din capitală
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02.09.2013, Ziua beatificării Monseniorului Vladimir Ghika la Biserica
Vicarială „Sfântul Vasile cel Mare” din Bucureşti
Într-o ambianță de mare sărbătoare, sâmbătă, 31 augut, s-a
celebrat slujba sfințirii icoanei Fericitului Martiri Vladimir la
biserica vicarială greco-catolică din Bucureşti. În prezența
Arhiepiscopului Parisului, Cardinalul Vingt-Trois. şi a
Arhiepiscopului romano-catolic Ioan Robu de Bucureşti, a
numeroşi Episcopi din țară şi din străinătate, sosiți pentru
ceremoniile beatificării, PS Mihai a sfințit icoana Monseniorului,
ungându-i colțurile cu Sfântul Mir.
De asemenea o icoană mai mică, destinată comunității grecocatolice de la Londra păstorită de părintele Eduard-William
Fărtan, a fost sfințită cu aceeaşi ocazie. În continuare, corul din Braşov a cântat pentru
prima dată, alături de numeroşii credincioşi prezenți, Acatistul noului Fericit. A fost
remarcată totodată prezența pelerinilor francezi care, însoțind membri ai familiei Ghika,
s-au bucurat să comemoreze prezența Monseniorului şi la biserica Sfântul Vasile după
beatificarea de la Romexpo. Au fost prezente două membre ale Astrului de odinioară:
Elsa Anca-Bărbuş şi Doina Langa. Cu această ocazie s-a lansat şi broşura dedicată
Monseniorului publicată de Vicariatul de Bucureşti, care conține textul Acatistului, o
notă biografică ce descrie legătura martirului cu greco-catolicii şi introducerea
Arhiepiscopului Major, PF Cardinal Lucian.
La sfârşitul ceremoniei s-a venerat un fragment din moaştele Fericitului Martir Vladimir
Ghika, oferit Vicariatului greco-catolic de Arhiepiscopia romano-catolică, care va rămâne
expus prin dispoziția PS Mihai la Biserica vicarială Sfântul Vasile cel Mare în timpul
slujbelor duminicale. Frumoasa icoană, realizată de maestrul Ivan Karas, pictor
ucrainean stabilit la Roma, asociază într-o manieră excepțională elementele
portretistice ale realismului cu dimensiunea ascetică a figurilor icoanelor. (material
apărut pe VicariatBucuresti.ro)
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Ştiri din viaţa parohiei găsiţi pe adresa:
www.bru-italia.eu
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30.09.2013: Deshumarea osemintelor Episcopului greco-catolic Atanasie
Anghel (comunicat)
Biserica Română Unită cu Roma, Mitropolia GrecoCatolică din Blaj, în parteneriat cu Muzeul Național de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, organizează în ziua
de miercuri, 2 octombrie 2013, acțiunea de deshumare pe
cale arheologică a osemintelor Episcopului greco-catolic
Atanasie Anghel. Operațiunea se desfăşoară în colaborare
cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Atanasie Anghel s-a născut în satul Bobâlna din județul
Hunedoara, unde tatăl său, Ioan Popa, era preot. Familia
sa făcea parte din categoria micii nobilimi ardelene,
părintele său fiind nobil de Ciugud. A fost hirotonit preot
în vremea păstoriei lui Varlaam, care a fost Mitropolit al
românilor din Ardeal între anii 1685 şi 1692. La intrarea în cinul călugăresc a primit
numele de Atanasie. Nu se cunoaşte anul naşterii sale, însă pe baza unor informații
documentare cu privire la data sfințirii sale ca preot, se poate presupune că în anul 1697
Atanasie ar fi fost deja în vârstă de vreo 30 de ani.
Atanasie Anghel a fost ales Mitropolit al românilor din Transilvania în toamna anului
1697, după moartea Mitropolitului Teofil Seremi, care a ocupat scaunul vlădicesc de la
Alba Iulia în perioada 1692-1697. În 22 ianuarie 1698 Atanasie este sfințit la Bucureşti de
către Mitropolitul Țării Româneşti, Teodosie, în prezența Patriarhului Dositei al
Ierusalimului. Atanasie Anghel a fost ierarhul care a desăvârşit unirea religioasă a unei
mari părți a românilor din Transilvania cu Biserica Romei, proces care a început sub
predecesorul său, Teofil Seremi. Ca urmare a acestui fapt, Atanasie Anghel este
considerat ca fiind cel care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma sau ale Bisericii
Greco-Catolice, el fiind introdus oficial în funcția de Episcop unit printr-o ceremonie
desfăşurată la Alba Iulia în 25 iunie 1701. Această instituție bisericească a reprezentat
încă de la înființare un factor important în dezvoltarea culturii şi educației române
moderne, fiind considerată una dintre cele două Biserici naționale româneşti.
Atanasie Anghel a murit de boală la 19 august 1713, în reşedința episcopală din Alba
Iulia, şi a fost înmormântat după tipicul prescris pentru arhierei în Biserica Orientală. Se
cunoaşte că trupul său a fost înhumat în una dintre cele două biserici care existau atunci
la sediul fostei Mitropolii Ortodoxe din Alba Iulia, devenită între timp Episcopie GrecoCatolică. Fostul complex edilitar mitropolitan a fost demolat cândva în intervalul de timp
cuprins între aprilie 1714 si octombrie 1715, odată cu majoritatea clădirilor oraşului care
se aflau în afara zidurilor vechii cetăți medievale. Acest lucru s-a impus deoarece pe
locul astfel eliberat s-a construit fortificația bastionară ridicată de către autoritățile
habsburgice în perioada 1715-1738. Drept despăgubire pentru edificiile pierdute,
Episcopia Greco-Catolică a primit în compensație un teren în cartierul Maieri şi o sumă
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de bani pentru a se construi o nouă biserică. Lucrările la acest lăcaş de cult au fost
începute în vara lui 1714 şi au fost terminate în cursul anului următor. Atunci au fost
transferate şi rămăşițele pământeşti ale răposatului Episcop Atanasie Anghel, care au
fost reînhumate în apropierea noii biserici româneşti ridicate în Maierii Bălgradului.
Investigațiile vor avea loc în curtea bisericii Sfânta Treime care deserveşte parohia
Maieri II din Alba Iulia, situată pe str. Iaşilor la nr. 69. Acestea vor fi realizate de o echipă
specializată de arheologi coordonată de către d-nul Gheorghe Petrov, arheolog expert la
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj, alături de care se vor afla Gabriel
Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Paul Scrobotă,
directorul Muzeului de Istorie din Aiud, şi Horațiu Groza de la Muzeul de Istorie din
Turda. (+ CLAUDIU Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore;+ Cardinal LUCIAN
Arhiepiscop Major)
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30.09.2013: Papii Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al II-lea vor fi canonizaţi în
Duminica Divinei Milostiviri
Vaticanul a anunțat astăzi că Papii Ioan al XXIII-lea şi Ioan
Paul al II-lea vor fi canonizați în primăvara anului viitor.
Anunțul vine după consistoriul de astăzi, 30 septembrie, în
cadrul căruia Papa Francisc a fixat ca dată de canonizare a
celor doi Pontifi ziua de 27 aprilie 2014, adică a doua
Duminică după Paşti, Duminica Divinei Milostiviri.
În ultimele luni au fost rezolvați ultimii paşi necesari pentru
canonizarea Fericitului Papă Ioan Paul al II-lea, inclusiv
aprobarea unui al doilea miracol, conform parcursului
obişnuit. Dar în cazul Fericitului Papă Ioan al XXIII-lea, doar un miracol a fost recunoscut
oficial de Vatican (care a dus la beatificarea sa) şi nu două. Deşi decizia de a sări peste
identificarea şi demonstrarea ca atare a unui al doilea miracol este neobişnuită, Papa
are autoritatea să facă aşa ceva. Când s-a luat decizia, vara aceasta, pr. Federico
Lombardi SJ, purtător de cuvânt al Vaticanului, a explicat că, dat fiind că există un
miracol recunoscut, canonizarea va fi validă şi fără un al doilea miracol.
Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea este cunoscut mai ales pentru enciclica “Pacem in Terris”
şi pentru convocarea Conciliului Vatican II, a cărui a 50-a aniversare este celebrată acum
prin Anul Credinței. Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea este fără îndoială unul dintre cei mai
cunoscuți Pontifi din istoria recentă, remarcat prin carisma sa deosebită, prin dragostea
purtată tinerilor şi prin călătoriile sale internaționale, dar şi pentru rolul în căderea
comunismului din Europa. Pontiful de origine poloneză a murit în 2005, făcând
beatificarea sa din 2011 una dintre cele mai rapide din istoria Bisericii, fiind primul Papă
beatificat de succesorul său imediat.
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Programul Bisericii
Duminecă:

8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist

10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie

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

Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie

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

Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia

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

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

8:00 – 8:30 – Spovedanii

8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic)

Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului

Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii

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

