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Cinstirea Sfintei Fecioare Maria la Sfinţii Părinţi (II)
Origen (+ c. 252)
În secolul al II-lea au apărut în imperiul
roman, școli de filosofie și de gnoză.
Pentru a espune la credința creștină întrun
mod adecvat pentru timpul respectiv
(pentru lumea pagană), s-a născut in
Alexandria în Egipt o școală catechetică.
Caracterul principal a acestei școli a fost

centralitatea tainei Cuvîntului. Membri mai
importanți al școlii erau: Clement, Origen,
Dionisie, Pierio, Didim, Chiril. Origen este
representantul cel mai important al școlii,
a intervenit în sinoadele și dezbaterile
teologice. Este autorul Hexaplei, o lucrare
asupra testului Vechiului Testament,
comparând textul în diverse limbi. Centrul
teologiei sale: Cuvântul Tatălui, devenit
om, este și Taina Logosului-un termin mai
ușor de înțeles pentru filosofi.

În taina luminoasă a Cuvântului găsim și
pe Fecioara Maria, cinstită în mod suprem
de Origene.
Sintetizând gândirea sa în două puncte:
1. Figura teologică a Mariei; 2. Figura
evangelică a Mariei.
Figura teologică a Mariei
a.
Maternitatea feciorelnică
Zămislirea feciorelnică-care este articol
de credinză și astăzi, se găsește deja și în
operele lui Origen:
« Iată adevărurile, care în mod clar au
fost
trasmise
prin
predicarea
apostolică...Isus Hristos în zilele din urmă,
nimicindu-se pe sine, s-a făcut om, s-a
întrupat,chiar
fiind
Dumnezeu;
și
făcunduse om, a rămas ceea ce era,
Dumnezeu. Și-a luat un trup asemenea cu
al nostru, diferit numai prin faptul că s-a
născut din Fecioara și de la Spiritul
Sfânt...»(Principiile, I,4).
Iar în apologia Împotriva lui Celsius:
«...de fapt, aproape întraga lume
cunoaște mesajul creștinilor, chiar mai
mult decât doctrinele filosofilor. Cine, de
fapt, nu știe despre nașterea lui Hristos din
Fecioara, despre răstignirea și înviarea
sa...?»( Împotriva lui Celsius).
Origene care era maestrul de exegetică
spirituală (căutarea sensului ascuns dincolo
de literă), în cazul Mariei este vorba de un
fapt «istoric», nu mitic (cum susținea
Celsius). Mai precis este vorba de un
eveniment care este istorie: pregătit,
prezis, împlinit. Prezis în prorocirea lui Isaia
7,14; cînd vorbește despre Fecioara
născătoare. Origene vorbește despre
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figura istorică a Mariei, starea fecioriei Origen propone Maria ca model, creștina
sale, condiția sa de sărăcie, căsătorie, tuturor timpurilor.
realitatea sarcinii și nașterea; descrie toate
Maria și Cuvântul: calea
detaiile care fac parte din adevărata a.
credin
ț
ei
Întrupare și naștere a Cuvântului. Așa și
fecioria Mariei este o feciorie fizică, Origene o vede pe Maria mergând pe
devenită rodnică prin acțiunea directă a calea Cuvântului pentru a-l trasforma în
Viață- prin attivitatea/cu ajutorul Spiritului,
Spiritului.
cum pecizează Evanghelia dui Luca.
b.
Titlul de «Theotokos» (Maică a
1.
Maria și Cuvântul lui Dumnezeu
lui Dumnezeu)
După mărturia verosimile
a
Istoricului
Socrate,
Origene ar fi primul autor
care a folosit/poate și
inventat
termenul
de
«Theotokos».
(Termenul
este un cuvânt grec
compus din: Dumnezeu și
naștere).
c.Fecioria de-a pururea a
Mariei
Origine ha contribuit și la
conturația teologiei despre
fecioria de-a pururea a
Mariei, cea ce nu se
găsește în Scriptura dar în
simțirea credincioșilor și în
simțirea Biserici s-a găsit
din început.
Figura evangelică a Mariei
Origen este primul care și-a fixat atenția
asupra Mariei, cu sistemul său exegeticspititual: căutarea și experimentarea
Cuvântului, precum mireasa în căutarea
Mirelui. Este o esperienză bisericească,
experiență
a
tainelor,
experiența
Cuvântului:
dincolo
de
literă,
asemănătoare unei haine omenești, se
ascunde Cuvântul viu al lui Dumnezeu,
Logosul.

Buna Vestire ne arată Maria ca o femeie
care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu.
Origine vede comportamentul reflexiv al
Mariei, tulburarea sa la cuvintele «noi» ale
îngerului.
«Dar astfel de cuvinte: Bucură-te, cea
plină de har, au fost adressate unei femei
omenești: astfel de închinare trebuia să fie
rezervată numai Mariei. Dacă, de fapt,
Maria ar fi știut că o asemenea salutare ar
fi fost adressată alcuiva...Ea, de fapt,
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cunoștea legea, ara sfântă și cunoștea
bine, prin meditazie zilnică, prezicerile
prorocilor...nu s-ar fi tulburat, desigur, din
cauza acelei salutări, care i s-a părut atât
de neobișnuit. Astfel că îngerul i-a zis: Nu
te teme...»(Omilie despre Luca, VI,7).

Scriptura a greșit, sau că ar conține lucruri
false, ci pentru că are în sine un adevăr
spiritual, iar tu nu ești capabil să descoperi
acest adevăr, ei bine, chiar în acest fel îl
căutau ei pe Isus...» (Omelie despre Luca,
XIX, 5). De aici se vede că și Maria trebuia
să progresseze în credință.

2.
Maria și cuvintele Fiului
Chiar și Maria trebuia să progreseze 3.
Maria și realitatea Fiului
pentru a pătrunde în nesfârșita bogăție a Origen caută împrună cu Maria înțelesul
tainei Fiului. O indicație pentru acesta este cuvintelor: «iar prin sufletul tău va trece o

pierderea lui Isus in Templu:
«După cum tu, dacă vreodată citesti
Scriptura, cauți înțelesul cu durere și
tulburare, nu pentru că ai crede că

sabie», acesta o să fie completat la
picioarele Crucii. Putem să vedem
umanitatea Mariei, cunoaște și ea durerea
umană.
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«Gânduri învălmășite te vor
sfâșia, când vei vedea că cel despre
care ai auzit că se cheamă Fiul lui
Dumnezeu și pe care știai că l-ai
născut fără parte bărbătească, este
răstignit, pe morte, chinuit prin
torturile oamenilor, și care, în
sfârșit, plânge și se tânguie, zicând:
„ Tată, dacă este cu putință,treacă
de la mine acest pahar” (Mat
26,39). De aceea „ o sabie va trece
prin sufletul tău” ( Omelie despre
Luca, XVII, 6-7).
În exegesa origenianăgăsim două
idei: 1. Universalitatea păcatului,
care
aduce
universaliatea
mântuirii. Conciliul Vatican II, o va
așeza Maria împreună cu toți
oameni care au «nevoie de
mântuire», precizând că acest
effect mântuitor s-a realizat într-un
mod miraculos (și în mod unic) în
cazul Mariei, așa fel că nu se neagă
Neprihănirea Zămisliri. Biserica de după alții. Cu acest Cuvânt în ea salută Elisabeta:
Origen confermă că Maria nu a avut « …glasul Mariei, al cărei salut ajunge la
niciodată scăderi în credință, a făcut un urechile Elisabetei, face să tresalte copilul
drum de credință.
(Ioan) în pântecele mamei, ca și cum atunci
ar fi primit Spiritul Sfânt prin glasul
b.
Maria în slujba Cuvântului:
Mariei…, De fapt, glasul Mariei, al cărei
calea iubirii
salut ajunse la urechile Elisabetei,
Calea iubirii parcursă de ea merge în l-a umlut pe Ioan care era într-însa: iată
două direțiuni: cea verticală, când sub de ce tresaltă Ioan, iar mama devine, ca să
influența Spiritului Sfânt și cu o adesiune zicem așa, gura și prorocița fiului, strigând
immediată a voinței sale, este trasfigurat cu glas mare: “Binecuvântată ești tu între
da Dumnezeu. La dimensiune orizontală femei și binecuvântat este rodul pântecelui
înseamnă că devine purtător al Cuvântului, tău” (Luc 1,42)» (Commentariu la
născând
în
ceilalți
Cuvântul
lui Evangelia după Ioan, VI,49).
Dumnezeu.(Vizita la Elisabeta, Cântarea
Mariei/Magnificat). Maria s-a trasformat in
interiorul ei întru Cuvântul (în ea s-a făcut
trup), așa poate să-l comunice și pentru
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Alți Părinți ai sec.II-III
1.
Aristide din Atena (sec. II)
Către împăratul Adrian scrie: « că
Dumnezeu s-a pogorît din cer și a luat Trup
și cu acesta s-a îmbrăcat dintr-o fecioară
de neam evreiesc; și a locuit într-o fiică a
omului Fiul lui Dumnezeu»(Apol.2, 6-7,
BAC 116,134). Aceste cuvinte sunt ca și o
mărturie cristologică-mariană: Cel Care s-a
făcut om coborând din cer are o fire
dumnezească; lumea în care s-a făcut om,
originea firei umane: “o fecioară de neam
evreiesc”. Fecioara din neamul evreiesc
sublinează la legătura cu promissiunile lui
Dumnezeu din AT.

4.
Clement Alexandrinul
Clement compară in mod subtil la figura
Fecioarei Mariei cu cea al Biserici.
«Hristos Domnul, rod al Fecioarei ...el
însuși a devenit hrană spirituală....Una
singură este Maica-Fecioară: mie îmi place
să o numesc «biserică»…Ea/biserica/ își
cheamă fiii la sine și își hrănește cu lapt,
adică cu Cuvântul făcut prunc»(Pedagog, I,
6,21. GCS 12, 115). Hrana offertă este nu
numai prin Taine, ci și prin Sfânta
Scriptură.
«Maria ...a fost găsită fecioară. Astfel
sunt pentru noi Scripturile Domnului, care
nasc adevărul și rămân fecioare (Stromata,
7,16. GCS 17,66).

2. Meliton din Sardi (+ c. 180)
Părinți răsăriteni
«El este mielul fără glas,
El este mielul înjunghiat, el este cel care 1.
Eusebiu din Cesarea (III-IV)
s-a născut din Maria, frumoasa Elaborează și rezolvă puncte de exegesă
Mielușea».(Omelie despre Paști, nr.70, SC mariană din Vechiul și din Noul Testament.
123.98)
Înterpretă în sens cristologico-mariană
Aici la maternitatea feciorelnică are unele prorociri, cum ar fi Izaia 7,14.
culori pasquale.
Dumnezeul prorocului este cel care sa
rivelat pe Sinai și în teofaniile del Vechiului
3. Hipolit Romanul (+ c. 235)
Testament (cfr. Despre Isaia, 7, 14, PG 24,
L-ai trimis din cer în pântecele unei 133-136).. O altă problemă abordată de
Fecioare.Locuind în sânul ei, a luat trup și Eusebiu: descendenza davidicăa lui Isus, nu
s-a arătat ție ca și Fiu, născut din Spirit numai după Josif, dar și după Maria (PG 22,
Sfânt și din Fecioară. (Trad.Ap.. SC II, 48- 880-982).
59).
Din acest text reiese că Maria este cu 2.
Chiril al Ierusalimului(+387)
adevărat maica lui Dumnezeu. Dar și mai El vorbește de două veniri al Fiului: una în
mult: Maria este cea îndrăgostită de istorie pentru a mântui, cealaltă la sfârșit
Cuvânt, este mireasa din Cântarea pentru a ne preamări. Împotriva ereticilor
Cântărilor.
(manichei) dimostrează că zămislirea
«La această alifie aspirând,a zămâslita feciorelnică este vrednică de crezare.
fericita Fecioară Maria în sânul său Afirmă la sfințirea Fecioarei în momentul
Cuvântului» (Despre Cântare, 2.GCS I, Bunei-Vestiri, prin pogorârea Spiritului
347).
sfinților.«... unde, de paft, suflă Spiritul
Sfânt,
acolo
este
ștearsă
orice
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prihană»(Cat., 12,32 17,6, PG 33, 169. «Dacă cineva nu crede că sfânta Maria
976/977).
este Theotokos, este exlus de la
dumnezeire»(ivi)
3.
Atanasie
Gregorie de Nisa (+394), el este
A apărat consustanțialitatea Cuvântului „misticul” între cei tre. Folosescte analogia
cu Tatăl, și deci materniatea dumnezeiască
a Mariei.«cea ce a fost luat de la Maria,
aparținea umanității, și totuși, era adevărul
trup al Domnului...»(Către Epictet PG 26,
1051- 1070).
El propune ca și oglindă și model de viață
consacrată viața Mariei.
4.
Efrem Sirianul
Este considerat doctorul Biserici siroantiochena, în același timp scrie si imnuri.
Cîntă în imnuri cea ce despre Fecioara
Maria alți au spus în opere teologiche.
«Ca pe Sinai eu te-am purtat și nu am
fost arsă de focul tău cutremurător: flacăra
ta nu m-a mistruit.»(Cânturi “Sogita” 1.4,
CSCO 187, 1799). Cu Sf. Efrem se deschide
epoca imnografiei mariane.
5.
Părinți capodocheni
Vasile cel Mare (+379), confirmă fecioria
de-a pururea a Mariei, arată că fecioria
perpetua nu este neapărat necesară în
sine, pentru planul mântuitor al Domnului,
dar o mărturisește din causa «sensus
fidelium»
Grigorie de Nazianz (+390), este cel mai
teolog bizantin. El deschide și închide
discuția teologică despre Maria: unitea
ipostatică afirelor in Hristos, și astfel
dumnezească
maternitate
a
sa.
Integritatea firii umane asuntă de către fiul
Mariei, înseamnă deplina maternitate a.
«Noi nu separăm omul de dumneseire, ci
îl mărturisim unul și același».(Scrisoarea
101, Către Cledoniu, PG 37,177)

dintre nașterea feciorelnică a lui Hristos și
nașterea din veșnicie a Cuvântului.
El ha folosit mult și scrierile apocrife.
«O, pântece fericit, care pentru curăția sa
nespusă a atras în sine pe cel care este
Dumnezeu sufletului».(Omilie la Nașterea
Domnului, PG 46,114)
Ioan Gură de Aur (+407), aparține școlii
antiochene, episcop de Constantinopol,
oratore. Utilizeasă metodul esegetic din
antiochea: fidel al literei în interpretarea
Bibiei. De acea cu acestă visiune vede și
narrațiunile legate a Maria.
Găsim și o descriere a Mariei ca și
credencioasă, ca și noi. Utilizeasă metodul
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esegetic din antiochea: fidel al literei în
interpretarea Bibiei.
«Nu avea încă o idee potrivită despre el:
pentru faptul că l-a născut credea, ca și
oricare mamă, credea că poate să-i
poruncească orice, în timp ce ar fi trebuit
să-l venereze și să-l adore ca și Domn al
său. De aceea i-a răspuns atunci în felul

acela...Neavând vreo intenzie de a offensa
pe cea care l-a născut. Dimpotrivă! El
dorea să se îngrijească de ea în cel mai
potrivit mod, adică fără a lăsa ca Maria să
aibă despre el o parere josnică și
limitatăadore». (Omilie la Matei, 44 PG 57,
465-466).
Pr. Serafim VESCAN Iulian

Cuvântul P.S. Francesco Cuccarese
Euharistică, și la alți confrați seminariști
prezenți, căci cu multă dragoste m-au
ajutat să înțeleg puțin din liturghia voastră,
vă mulțumesc la voi toți.

Sunt cu adevărat emoționat în această
dimineață. Mulțumesc părintelui Serafim
că m-a invitat la această celebrare

Ascultând cântările voastre și privind
prezența voastră, privind participarea
voastră, la devoțiunea voastră, m-a
impresionat cu adevărat. Mă gândeam
dacă noi toți creștinii am putea să ne
reunim, cu o singură inimă, cu un singur
suflet, cu adevărat am reuși să facem să
cânte toată lumea, cum voi cântați în
această dimineață, împreună cu părintele
Serafim, preoți, diaconi, și toți confrații.
Ce desparte acest om cu inimă atât de
tare, și nu se lasă transfigurată de iubirea
lui Dumnezeu
Dacă ar citi toate rugăciunile voastre, ar
asculta cântările voastre, ar fi realmente
un motiv de convertire atențiunea a ceea
ce Dumnezeu vrea de la noi: să-i cerem
iertare Lui, să cerem mila Lui, să dăm
atenția la tot ceea ce este mișcarea lui
Dumnezeu, de la Maica Domnului, a
Îngerilor, a Sfinților care sânt în rai, și care
privesc cu admirație Mântuitorul, care
iubește pe toți, toate creaturile
îndrăgostite de Dumnezeu. Să nu ne lăsăm
duși de la iubirea lui Dumnezeu, pentru a
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merge mai mult spre El, cu entuziasm, cu toți, pe voi toți. Numele adevărat al
iubire, să fim mărturisitorii Adevărului Său, Domnului ne invită la bucurie, ne invită la
a iubirii Sale, a milostivirii Sale, în mijlocul iubire cu Sfânta Fecioară Maria, indiferent
lumii. Ce aşteaptă omul, ce aşteaptă de consecințe. Nu trebuie să ne gândim că
lumea? Aşteaptă lucrurile ce noi le avem, Maria era Maica Domnului, deci putea să
poate nu știm să le prezentăm.
nu lucreze, și să aibă totul în casă. Nu!
Deci să ne trezim cu adevărat în acest Trebuia să aducă apă, să pregătească
Sfânt Crăciun, să ne trezim cu sărbătoarea micul dejun, să pregătească ceea ce era
minunată a Neprihănitei Zămisliri, necesar în casă. Continuând apoi, până la
sărbătoarea curățeniei sufletești și suferință contemplând, văzând pe Fiul ei
trupești; sărbătoarea iubirii și nu numai murind pe cruce. Deci o viață de sacrificii.
considerând
trupul
sub
aspectul Și Sfânta Fecioară Maria a zis Da,
curățeniei, ci și lumea întreagă. Când indiferent de ceea ce erau consecințele
lumea va reuși să înțeleagă această care ar urma din acest DA. Așa deci poate
sărbătoare, sărbătoarea Neprihănitei să fie și pentru noi! Acest entuziasm, cu
Zămisliri, a Maicii Domnului se va găsi cu care vă încărcați în această dimineață, și
ochi curați, cu față luminoasă, cu trupurile nu numai. Dacă noi reușim să trăim
care aspiră către acele înălțimi, pe care această atitudine a iubirii; reușim cu
sufletul le dorește. Deci, să privim la adevărat nu numai să gustăm și să trăim la
această sărbătoare a Neprihănitei Zămisliri Sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri, dar a
și toate lucrurile ce noi putem să dorim cu sărbători solemn Sfântul Crăciun, pe
multă iubire. Mult am apreciat când drumul către un alt An. Acest An Nou, ni-l
părintele Serafim a zis că astăzi este dorim să fie mai puțin greoi decât alți ani,
Sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri și pe care i-am parcurs în această parte,
Sărbătoarea Națională, Ziua Unirii. Dacă departe de țară.
cimentul unității este religia, dacă
Vă povestesc ceva: Cu niște ani în urmă
cimentul unității este altruismul nostru, eram la Pescara, am vrut să vizitez
donarea reciprocă di ceea ce sânt bogățiile bolnavii, și să merg cu această ocazie la o
noastre, atunci în adevărat nu numai un bolnavă particulară. Eu merg la această
popor poate să meargă înainte, dar un bolnavă, discutăm împreună despre Maica
popor devine un mărturisitor, trage după Domnului, și apoi văd că această femeie
sine și alte popoare. Atunci privim cu de douăzeci și cinci ani era paralizată pe
această simpatie Sărbătoarea de astăzi.
pat: fără pernă sub capul ei, singură în
Ați ascultat cu adevărat? Și chiar casă, fără neamuri. Doar avea mai mulți
rugăciunea îndreptată către Maica prieteni: persoane care trăiesc și trăiau
Domnului: «Bucură-Te Cea plină de har, din caritate. Ușa mereu deschisă, se
Domnul este cu Tine!»Cine este bucuria închidea pentru frig, pentru cald, cu
omului? Este Isus binecuvântat, este închizătorile vechi, rudimentare. Singură,
Domnul care a chemat și ales această asistată numai din caritate, de anumite
creatură. Și Domnul Dumnezeu ne trimite persoane și prietene care se găseau în
într-o misiune cu Maica Domnului, pe noi apropiere. Apoi la sfârșit cere o
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binecuvântare. Eu o binecuvântez din
inimă. Apoi îmi vin lacrimile. Nu vă mirați
de lacrimi pentru că suferințele altora
lovesc în mod particular inima mea și chiar
suferințele voastre. Atunci, în timp ce
salutam această persoană zice: «Cântăm
Magnificatul (Bucură-te)». În acele codiți,
cântăm Magnificat. Eu am început chiar în
locul ei. Și ea: «Dar cum? Nu: îmi place de
suferința mea, îmi dă bucurie».
Priviți! Și a rămas așa de întipărit ca și
acele stampile puse pe documentele
oficiale, cu roșu, în inima mea. Îmi
amintesc mereu de această persoană și
când mă găsesc într-o dificultate zic: așa,
această greutate înaintea acelei dificultăți
ce ți a fost prezentată într-o zi la Pescara,
ca și ei, așa zic și vouă, zic la părintele
Serafim, și la toți acești tineri: nu vă
lamentați! Nu murmurați! Să ne gândim la
suferințele atâtor persoane din timpul
istoriei, din viața noastră, din familiile
noastre sau al poporului nostru. Au suferit

ca și această creatură! și ne am putea să
ne găsim și noi în această mare suferință.
Deci suferința noastră comparată cu
suferința altora, cu siguranță ne va da o
nouă forță, curaj, și care ne va duce
înainte, și vom putea zice: Mulțumesc o
Maică Sfântă a lui Dumnezeu, Fecioara
Neprihănită a inimii mele, mulțumesc
Doamne Isuse Hristoase, mulțumesc
pentru toate ce ne ai dat, ce ne vei da în
continuare și împreună cu noi lumii
întregi: pace,bucurie, iubire, milă-a zis
părintele Serafim, și eu vă repet: fiii voștri
să poată să profite de aceea rugăciune, de
entuziasmul cu care voi m-ați însuflețit, în
această dimineață!
La Mulți Ani! O Sărbătoare frumoasă de
Neprihănita Zămislire! Crăciun Fericit! Un
An Bun!
(După cuvântul de rămas bun ale PS Sale
Francesco Cuccarese Episcop emerit)

Sfântul Silvestru Papa al Romei (314-335)
În calendarul occidental (catolic), sfântul
Silvestru este pe data de 31 decembrie, iar
în calendarul oriental (ortodox și grecocatolic) pe 2.ianuarie.
Acest sfânt s-a născut la Roma, devine
preot, și este primul papă într-o Biserică
care nu mai este amenințată de teribile
persecuții a primelor secole. In anul 313,
într-adevăr împărații Constantin (306337), și Liciniu au dat libertate de cult
creștinilor, astfel papa Silvestru a putut sta
20 de ani pe scaunul Sfântului Petru (314335),mărturisind și răspândind credința

pentru îndreptarea ereziilor. Astfel a fost
mult iubit de toți.
În cartea Proloagele, tipărită de
Mitropolia Olteniei, Craiova, se spune: «pe
vremea când împăratul Constantin nu se
botezase încă, acesta îmbolnăvindu-se,
vracii păgâni l-au îndemnat pe împărat să
se scalde în sânge cald de prunci, ca să
scape de suferință, dar împăratul nu s-a
învoit la asemenea ticăloșie. Și, chemând
pe Sfântul Silvestru, acesta i-a spus:
„Scăldătoarea de care ai trebuință,
împărate este cu totul alta. Se cuvine, deci,
să crezi fără șovăire în Hristos Dumnezeu,
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să postești, apoi să capeți milostivirea lui și a dat la Biserica Italiana multe dioceze
Dumnezeu, lepădându-te de păcatele ce ai (episcopii).
săvârșit. Deci, leapădă acum haina
La Roma, pe Obeliscul din piața San
împărătească și timp de șase zile să Giovanni Lateran sânt scrise cuvintele:
postești, după aceasta, poruncește să fie «Împăratul Constantin a fost botezat de
eliberați din temniță toți creștinii, iar, din papa Silvestru.» Papa Silvestru primește
avuțiile tale, să faci milostenie multă la de la împăratul Constantin ca și reședință
săraci.” Și făcându-se acestea, împăratul a clădirea (astăzi este și Scala Santa) care
primit Sfântul Botez ».
este acum în fața catedralei San Giovanni
În Viața sfinților catolici1 se spune: în Lateran, unde în apropiere avea

tradiția
povestește
că
împăratul
Constantin s-a îmbolnăvit de o lepră și s-a
convertit la creștinism și s-a vindecat când
a primit botezul de la papa Silvestru. Și în
semn de mare mulțumire, împăratul i-a
dat multe drepturi papei și succesorilor săi
1

A. Butler, I Santi, Milano 2007, p. 660-664.

reședința și împăratul Constantin.
Un mozaic din biserica Sfinți Quatro
Coronati a Roma, reprezintă împăratul
Constantin pe jos și conduce papa
Silvestru pe cal în orașul plin de sărbătoare
și îi oferă mitra Episcopale (tiara).
In orașul Firenze se găsește un frumos
mozaic din 1337, în biserica Sfânta Cruce,
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în capela Sfântul Silvestru, se vede printre
persoane împăratul Constantin, și un
animal taur care vine și îngenunchează în
fața papei Silvestru.
În timpul lor sau construit bisericile:
Sfântul Petru în Vatican, Sfânta Cruce,
Sfântul Pavel și altele.
În timpul pontificatului său s-a ținut
Conciliul Ecumenic de la Nicea (325) unde
s-a aprobat articolele din Simbolul de
Credință contra ereziei lui Arie, reafirmând
divinitatea lui Isus Hristos. (Dumnezeu
adevărat din Dumnezeu adevărat, născut
iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl).
Imediat după moartea sa este onorat în
public cu numele «de Mărturisitor al

Credinței», titlul atribuit printre primii și
mai bine zis atribuit din al IV-lea secol
înainte și fără viață de martir, mai mult la
cine a trăit a viață sacrificată lui Hristos.
După un an de la moartea sa, ziua 31.
decembrie îi este dedicată ca sărbătoare.
A fost înmormântat în cimitirul Sfânta
Priscilla a Roma, pe via Salaria(335).
În anul 761 –relicvele (moaștele sale) au
fost transferate în biserica San Silvestru în
Capite, Roma, sub altarul central. În
sacristie este păstrat într-o raclă, capul
Sfântului, iar în curtea mănăstirii se
găsește scaunul său Pontifical din piatră.
Este invocat ca și protectorul zidarilor.

Sărbătoarea Națională și Concertul de Colinzi
în parohia Flaminia-Euclide din Roma Nord
După o noapte de pelerinaj la Santuario
(monaster) Divino Amore (cea ce se face in
fiecare an cu ocazia sărbătorii Immacolata
Concezione), de dimineață în parohia
Flaminia-Euclide din Roma Nord, părintele
Serafim Vescan Iulian a celebrat o Sfântă
Liturghie Solemnă. Am fost onorați și de
concelebrarea cu Mons. Francesco
Cuccarese Arhiepiscop Metropolita Emerit,
și preotul Vasile Orghici (fostul responsabil
cu misiunea greco-catolică la Dublin
Irlanda), diaconul Olivian Filip.
Au fost prezenți reprezentanți de la
Ambasada Română, de la Asociația
Românilor din Italia, corul colegiului Pio
Romeno împreună cu părintele rector
Gabriel Buboi. A fost prezent și Părintele
Andrea Meschi (C.S.S.) parocul Bisericii
Santa Croce în Flaminia, sora Silvana
Superioara din Congregația „Istitutul Figlie

di Nostra Signora della Misericordia” S.
Sfânta M. G. Rossello.
În cuvântul de întroducere, Părintele
Serafim a spus: «În fiecare an suntem
radunați în acest loc pentru a sărbători
două evenimente importante: primul este
religios altul este istoric cultural. Cum a zis
și Sfântul Maxim Mărturisitorul, Istoria se
împarte în două: înainte de Cristos și după
Cristos. Cu Mântuitorul Isus Cristos am
intrat într-o nouă creazie, o lume nouă,
aducând lui Isus coroana de virtuți creștine
împreună cu faptele bune: «dragostea,
bucuria,
pacea,
îndelungă-răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credință».(Gal
5,23)
Arta, iconografia creștină ne spune:
veniți credincioși, să ne ridicăm sufletele ,
inimile și să contemplăm, să medităm
dumnezeasca coborâre din Betlehem,
spre noi, visibilmente: Isus Cristos.
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Evenimentul istoric cultural
ne
În cursul Sfintei Liturghi, Episcopul
amintește, 95 de ani trecuți de la această Francesco Cuccarese în limba italiană a
duminică de decembrie, în orașul Alba intervenit in anumite momente, iar la
Iulia, când s-a semnat Actul Unității sfârșitul Liturghiei și a exprimat impresia
Nazionale. Din 1990, această dată a făcută în timpul celebrării. Fără să
devenit
Sărbătoarea
Națională
a înțeleagă textul cântecelor de Crăciun, din
Românilor. Vreau numai să amintesc rolul acestea s-a simțit că iubirea și unitatea
Episcopului Iuliu Hossu de Cluj-Gherla între oameni se poate realiza. Episcopul
Francesco este un
Episcop Emerit, și
din cuvintele sale
de înțelepciune
se poate vedea că
are o viață de
credință
în
spatele lui.(Testul
complet
al
predicii
Episcopului
Francesco
Cuccarese o să fie
tipărit în revista
parohiei)
Liturghia a fost
urmată de un
Concert
de
(Cardinal), care a citit proclamația zicând: Cântece de Crăciun, susținut de către
«Fraților! Ceasul plinirii vremii este acesta, studenții de la teologie din Colegiul Pio
când Dumnezeu Atotputernicul rostește, Romeno din Roma, condus de dirijor
prin poporul Său credincios, dreptatea Sa, Andrei Roman.
însetată de veacuri. Astăzi, prin hotărârea
La sfârșitul programului părintele
noastră, se înfăptuiește România Mare, Serafim a mulțumit tuturor celor prezenți
una și nedespărțită, rostind fericiți, toți subliniind că: ne pregătim cu un suflet
românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe bun, cu un gând mai bun, și cu o inimă mai
veci cu Țara-mamă, România!» Fără curată ca să sărbătorim
aceste
contributul esențial și deciziv al Bisericii evenimente. Pentru a putea sărbători este
Române Unite a Roma, Greco-Catolică, nu necesar să înțelegem ceea ce sărbătorim.
era possibilă împlinirea României Mari, Numai când vom fi în gradul să înțelegem
care a avut mereu dorința să conserve măreția actului dumnezeiesc de a deveni
identitatea creștină, chiar și atunci când nu om, de a suferi, de a muri și apoi să
era riconosciută.
învieze, să ne facă părtași total la viața sa,
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totul va fi pentru noi motiv de
bucurie,incluzând și suferințele.» Un
motto zicea: «Arată-mi cum sărbătorești
(Crăciunul) și îți voi spune cine esti.»
Astfel s-a încheiat prima parte a
Liturghiei, și în continuare a urmat partea
a doua în sala parochială din parochia San
Valentino. Aici s-a facut rugăciuni pentru
vii, ( cei care au contribuit la organizarea
sărbători),
și
pentru
morți
(parastas).
Parohul don
Mauriziu
Modugno
a
binecuvântat
prânzul
fiind
presenți și alți
preoți:
don
Adriano
(viceparoc) și don
Oscar
(un
colaborator
student
din
Paraguay),
alți
preoți
și
autorități locale.
Părintele
Serafim în cuvântul său de deschidere a
spus:« Înainte cu mai bine de 200 de ani
de la Marea Unire din 1918, Biserica
Română Unită cu Roma a semănat în
sufletul românilor sămânța Unirii. Chiar
dacă a esistat și un nefast 1 dicembrie
1948 prin care Biserica noastră era scoasă
în afara legi, ea a traversat pustiul
comunismului în tăcere, suferință și
speranță;în speranță că intr-o zi ea va
reveni la libertate și-si va continua cursul
istoriei, rolul și vocația în sânul propriului

popor, care poartă din totdeauna dorul de
Unire și Unitate, de care este însetat! »
Și s-a cântat Imnul României:
Deșteaptă-te
române!
(de
Andrei
Mureșan),Trăiască
România
Mare,
Trăiască toți Românii de pretutindeni.
Cardinalul Iuliu Hosu a spus: «Precum
ne vedeți aici îmbrățișați frățește, așa să
rămână îmbrățișați, pe veci, toți românii!»

În același timp pe scena sălii s-a
desfășurat o piesă religiosă de Crăciun:
Nașterea Domnului Isus, Colinzi di toate
zonele țării, alte piese tradiționale de
Crăciun cu Steaua, Capra și Călușarii.
A urmat un program artistic cu cântece
referitor la Ziua Națională: Noi suntem ai
României, A sosit ziua dreptății, Doamne
ocrotește-i pe români, Hai să-n tindem
hora mare, și s-a încheiat cu Hora Unirii,
când toți sau prins de mână și s-a întins o
horă așa ca “Pe Câmpia Libertății”.
Maria Pintilie
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Riassunto per i nostri amici italiani
La venerazione della Madonna nei Padri
della Chiesa (II) è l’articolo firmato da
padre Serafino Vescan Iulian della
comunità romena, responsabile per Roma
Nord, Euclide Flaminia.
Nel II secolo d.C sono apparse molte
scuole filosofie, e anche di gnosi. Mentre
in Alexandria di Egitto c’era una scuola
catechetica con i rappresentanti più
conosciuti sono: Clemente, Origine,
Dionisie, Didimo, Cirillo. Origene (+c.252)
è il rappresentante più famoso della
scuola. Il centro della sua teologia è la
Parola del Padre, diventato Uomo, il
Mistero del logos. Nel mistero della parola
troviamo anche Maria Vergine, venerata in
modo supremo da Origene. Nel opera
Contro Celsius Origene evidenzia il fatto
che nel caso di Maria si parla di un fatto
“storico”, e non mitico: descrive i dettali
che sono della vera Incarnazione, Nascita
della Parola. Inoltre è Origene che ha
utilizzato la prima volta la parola
“Theotokos” per la Madre di Dio.
L’Annunciazione fa vedere Maria come
una donna che ascolta la Parola di Dio,
anche lei deve capire progressivamente il
mistero del Figlio suo, deve anche
conoscere il dolore umano.
Altri Padri del sec. II-III. Aristide da
Atena (sec.II), sottolinea per l’imperatore
Adriano: Colui che è sceso dal cielo, ha una
natura divina; la Vergine è il legame per la
natura
umana.
Melitone
da
Sardo(+c.180): Lui è l’Agnello senza voce.
Ippolito Romano(+235): Maria è la Madre
di Dio, è la sposa del Cantico dei Cantici.

Clemente Alexandrino: Confronta la
persona della Vergine Maria con quella
della Chiesa (Stromata 7,16. GCS 17,66).
Altri Padri orientali: Eusebio da Cesarea
è un esegeta mariana del Anrico e Nuovo
Testamento. Cirillo di Gerusalemme:
Contro le eretici mostra che l’immacolata
Concezione è da credere. Atanasio:
difende la consostanzialità del Figlio con il
Padre, così anche la maternità divina di
Maria. Efrem il Siro: canta inni per la
Madonna. Padri da Cappadocia: Basilio il
grande (+379), sostiene la verginità da
sempre di Maria.
Gregorio di Nazianz (+390), formula
l’unità ipostatica delle nature di
Cristo.Gregorio di Nisa (+394), è il mistico
tra
di
loro.
San
Giovanni
Chrisostomo(+407),
è
fedele
all’interpretazione letterale della Sacra
Scrittura, e con questo metodo vede
anche la Vergine Maria.
Nelle sue parole alla festa di 1 dicembre
il vescovo emerito Francesco Cuccarese ha
espresso la sua commozione, a causa dei
canti della liturgia e della vista della
partecipazione dei fedeli presenti alla
liturgia. «Il mondo potrebbe trovare che
cosa chiede il Signore da noi ascoltando
queste preghiere e canti: chiedere
perdono e la sua misericordia. Rallegrati o
piena di grazia. Invita alla gioia, all’amore.
Lei ha detto Si indipendentemente delle
conseguenze. Cos’ possa essere anche per
noi!» Infine il vescovo ha concluso le sue
parole con una preghiera rivolto alla
Madonna e al Signore.
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Riproduciamo le parole di padre Serafim
rivole alla S.E. Francesco Cuccarese.
In ogni anno siamo riuniti in questo
luogo, per festeggiare due evenimenti
importanti: il primo è religioso e l’altro è
storico-culturale. Come ha detto anche sf.
Massimo il Confessore, la storia se divide
in due: prima di Christo e dopo Christo.
Oggi
ci
prepariamo
per
essere
annunciatori della nascità del Figlio di Dio,
Gesù Christo. L’arte, l’iconografia cristiana
ci mostra: ”Venite fedeli, eleviamoci
divinamente per contemplare la divina
discesa dall’alto a Betlemme, verso di noi,
visibilmente. Con l’intelletto purificato,
con la nostra vita offriamo virtù in luogo di
unguento profumato, predisponendo con
fede l’avvento del Natale”.
In Gesù Cristo siamo già entrati in una
nuova creazione, in un nuovo mondo,
portando a Gesù le corone delle virtù
cristiane, intrecciate con le opere buone, „
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di se”
(Gal. 5,22).
L’evento storico-culturale, si ricorda un
evenimento passato 95 anni fa, in un
giorno di domenica, a 1 dicembre di 1918,
nella città di Alba Julia, quando hanno
firmato l’atto dell’unità nazionale. Questo
giorno, da 1990 è diventato la Festa
Nazionale della Romania.
Vorrei solo ricordare il ruolo important
del Cardinal Iuliu Hossu (Cluj-Gerla), quale
ha letto la proclamazione:” Fratelli, l’ora
del compimento del tempo è questo,
quando Dio Onnipotente pronuncia,
attraverso il suo popolo fedele, la sua sete
di giustizia da secoli: oggi attraverso la
nostra decisione, si è compiuto la Grande

Romania, una e indivisibile, proclamando
felici tutti i rumeni da questa terra.”
La nostra Chiesa Romena Unita con
Roma, a avuto da sempre il desiderio di
conservare l’identità cristiana, anche
quando non era riconosciuta
Nel giorno di 2 gennaio padre Serafino era
invitato dal Tv rumeno Rom.it che si trova
a Roma sulla via Germanico 107. Qui ha
parlato della festa di San Silvestro. Nel
calendario occidentale (cattolico), San
Silvestro si celebra a 31 dicembre, mentre
nel calendario orientale (ortodosso e
greco-cattolico) il 2 gennaio. Questo Santo
è nato a Roma, diventando sacerdote ed è
il primo Papa in una Chiesa che non è più
perseguitata. Nell'anno 313, infatti gli
imperatori Costantino (306-337) e Liciniu
hanno dato libertà di culto ai cristiani: così
il Papa Silvester poteva stare 20 anni sul
trono di San Pietro (314-335), confessando
e diffondendo la fede, per vincere le
eresie. Egli era amato da tutti. Nel libro
Proloagele, stampato dal Mitropolia
Olteniei, Craiova, si racconta la legenda
della
conversione
di
Costantino.
L’Imperatore malato riceve consigli dai
maghi pagani, poi invita anche San
Silvestro, il quale gli consiglia: «è
necessario che Tu creda senza esitazione
nel Cristo-Dio, digiuni per sei giorni, poi
ricevi la misericordia di Dio, lasciando i
tuoi peccati che hai commesso, dopo di
che, comandi di essere liberati dalla
prigione tutti i cristiani». «E con questo,
l'imperatore ha ricevuto il Santo
Battesimo». In modo simile si trova il
racconto anche nella Vita dei santi
cattolici. Secondo questo Costantino aveva
la lebbra, e fu guarito quando ricevette il
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battesimo dal Papa Silvestro. A Roma, In questo periodo sono costruite le chiese:
sull'Obelisco di Piazza San Giovanni in San Pietro in Vaticano, Santa Croce, San
Laterano
si
leggono
le
parole: Paolo e gli altri. Durante il suo pontificato
«L'imperatore Costantino fu battezzato da si è tenuto il Concilio ecumenico di Nicea
Papa Silvestro». Silvestro Papa riceve (325), che ha approvato gli articoli di fede,
dall'imperatore Costantino edifici, come la simbolo contro l'eresia di Ario, la divinità
sua residenza nelle vicinanze di quello del di Gesù Cristo. Immediatamente dopo la
imperatore.
Molte
opere
d’arte sua morte è onorata in pubblico con il
raccontano la storia di S. Silvestro e nome di «testimone di Fede. Dopo un
l’Imperatore Costantino: a Roma, Firenze anno della sua morte, giorno 31 Dicembre
(Chiesa di Santa Croce) e altri. Un mosaico è dedicato alla sua festa. È sepolto nel
nella Chiesa dei Santi Quattro Coronati di cimitero di Santa Priscilla, poi nell’761Roma rappresenta l’imperatore Costantino reliquie (ossa) sono trasferite nella Chiesa
a piedi e sul cavallo si trova il papa di San Silvestro in Capite, Roma.
Silvestro e riceve la mitra dall’Imperatore.
Ştiri

Ştiri

Ştiri
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14.11.2013, Cardinalul Lucian Mureşan i-a scris premierului despre situaţia
de la Bixad (comunicat
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii
Greco-Catolice din România, i-a adresat pe data de 13 noiembrie
o scrisoare domnului prim-ministru Victor Ponta, în care îi solicită
să exprime public poziția Guvernului față de implicarea
instituțiilor din subordinea dânsului în oprirea executării hotărârii
judecătoreşti definitive şi irevocabile de retrocedare a Mănăstirii
Greco-Catolice din Bixad, şi să condamne public, în numele
Guvernului, “actele de agresiune şi incitare la ură
interconfesională împotriva reprezentanților Bisericii GrecoCatolice prezenți [...] la Bixad”.
Scrisoarea vine în urma evenimentelor petrecute pe data de 7
noiembrie la Bixad, jud. Satu-Mare, când instituții din subordinea
Guvernului s-au implicat pentru a opri punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile de retrocedare a Mănăstirii din Bixad părții greco-catolice. Tot în aceeaşi
zi, când s-a încercat punerea în executare a hotărârii judecătoreşti, reprezentanți ai Bisericii
Ortodoxe Romane s-au organizat şi s-au opus retrocedării Mănăstirii Greco-Catolice strigând,
printre altele, “Afară, catolicii din țară”. “Pe toată durata încercării de punere în executare a
acestei hotărâri, călugării greco-catolici prezenți acolo pentru a intra în mănăstire au fost
scuipați, huiduiți, agresați, insultați şi amenințați cu moartea doar pentru vina că au mers să îşi ia
înapoi bunul confiscat de comunişti”, a spus Cardinalul Lucian.
Referitor la implicarea unor instituții în oprirea acestei executări, pe data de 1 noiembrie a avut
loc la Prefectura Satu Mare o întâlnire unde reprezentanți ai acestor instituții au rejudecat cazul
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Mănăstirii deja câştigat în justiție definitiv şi irevocabil, şi au decis că hotărârea se va pune în
aplicare numai “parțial”. Tot cu această ocazie, domnul Mircea Govor, preşedintele PSD Satu
Mare şi vicepreşedinte al Consiliului Județean Satu Mare, a spus că hotărârea judecătorească în
cauză “este un abuz. Patrimoniul revendicat de greco-catolici şi retrocedat în baza unei sentințe
judecătoreşti, este al Consiliului Județean.” Pe data de 7 noiembrie, exact în ziua când se încerca
executarea hotărârii de retrocedare, Consiliul Județean Satu Mare a dat în judecată Episcopia
Greco-Catolică de Maramureş pe motiv ca Mănăstirea Greco-Catolică din Bixad îi aparține.
Mănăstirea din localitate a fost greco-catolică de la înființare, iar în 1948 a fost confiscată de
comunişti şi închisă. În 1992 Guvernul a dat o hotărâre prin care unele imobile din cadrul
Mănăstirii sunt retrocedate părții greco-catolice, hotărâre care nici până astăzi nu a fost pusă în
aplicare. “Imobilele care trebuiau executate nu sunt în proprietatea Statului, ci a Episcopiei
Greco-Catolice de Maramureş, care de ani de zile nu poate intra în posesia lor”, a spus Cardinalul
Lucian. “Aceste imobile sunt ajutate să se degradeze pe zi ce trece cu scopul clar de a şterge
urmele că Mănăstirea de la Bixad a fost greco-catolică.”
“Modul în care instituțiile din subordinea Dumneavoastră au facilitat şi gestionat situația de la
Bixad arată că în România nu se respectă dreptul de proprietate, libertatea religioasă şi hotărârile
judecătoreşti atunci când vine vorba despre greco-catolici”, a afirmat Cardinalul Lucian în
scrisoarea sa. “Această atitudine discriminatorie a Guvernului este îngrijorătoare pentru statul de
drept şi buna conviețuire dintre credincioşii diferitelor confesiuni”, a arătat Cardinalul. Atitudinea
discriminatorie a Guvernului față de greco-catolici rezulta şi din spusele domnului Victor Opaschi,
secretar de stat pentru culte – instituție aflată în subordinea directă a primului ministru – care,
după ce recunoaşte într-un interviu că “e adevărat, Biserica Greco-Catolică a fost desființată de
regimul comunist, care i-a luat tot”, când vine vorba despre retrocedarea lor, acesta afirma că
acest lucru nu se poate face “prevalându-te doar de dreptul de proprietate”, ci trebuie să se țină
cont şi de “nevoile comunității”.
Soluția propusă de Guvern prin vocea domnului Victor Opaschi, când vine vorba despre
retrocedarea bunurilor confiscate de comunişti de la Biserica Greco-Catolică, este inacceptabilă
într-un stat de drept. Nevoile unei majorități sunt evident mai mari ca ale unei minorități, dar
acest lucru nu îi dă drept majorității să ia ce este al minorității sau să nu dea înapoi ce s-a furat de
la aceasta de un regim abuziv şi criminal pe motiv că cei jefuiți “sunt mai puțini”. “Rolul principal
al Guvernului este să aplice legea în mod egal pentru toată lumea, lucru care la Bixad nu s-a
întâmplat”, a spus Cardinalul Lucian. “Atitudinea părtinitoare a persoanelor din subordinea
dumneavoastră a creat la Bixad o situație care putea degenera într-un conflict interconfesional în
care oameni nevinovați să cadă victime”, a adăugat acesta.
Cardinalul şi-a încheiat scrisoarea adresată premierului Ponta spunând: “Respectuos Vă solicit să
exprimați public poziția Guvernului față de implicarea instituțiilor din subordinea dumneavoastră
în oprirea executării unei hotărâri judecătoreşti şi să condamnați public, în numele Guvernului,
actele de agresiune şi incitare la ură interconfesională împotriva reprezentanților Bisericii GrecoCatolice prezenți joi la Bixad.” Pentru referință, pe BRU.ro este publicată scrisoarea integrală
adresată domnului prim-ministru Victor Ponta de către Eminența Sa Cardinalul Lucian Mureşan.
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17.12.2013, Roma: Aniversarea zilei de naştere a Papei Francisc
Papa Francisc, Jorge Mario Bergoglio s-a
născut pe 17 decembrie 1936, în Buenos
Aires, într-o familie de emigranți italieni,
fiind unul dintre cei cinci copii ai unui
muncitor de cale ferată italian. A studiat
chimia la Buenos Aires, apoi a urmat
cursurile seminarul din Villa Devoto
(Buenos Aires). La 11 martie 1958 a intrat
în Societatea lui Isus și a studiat pentru a
deveni preot la seminarul iezuit în Villa
Devoto. În 1960 Bergoglio a obținut o
licențiere în filosofie de la Colegiul Maximo San Jose din San Miguel; în 1964 și 1965, a
predat literatura și psihologia la Colegio de la Inmaculada, un liceu în provincia Santa Fe,
Argentina, iar în 1966 el a predat cursuri de același fel la Colegio del Salvador din
Buenos Aires.
A fost hirotonit preot în data de 13 decembrie 1969. În anul 1992 a fost numit episcop
auxiliar de Buenos Aires. Consacrarea sa episcopală a avut loc în data de 27 iunie 1992.
În data de 28 februarie 1998 a devenit arhiepiscop de Buenos Aires. La 6 noiembrie
1998 i-a fost încredințată suplimentar jurisdicția episcopală asupra credincioșilor de rit
bizantin din Argentina, inclusiv a celor aparținând Bisericii Române Unite cu Roma.
În consistoriul din 21 februarie 2001 papa Ioan Paul al II-lea l-a ridicat la demnitatea de
cardinal.
La 13 martie 2013, la ieșirea din conclavul însărcinat să-l aleagă pe succesorul papei
Benedict al XVI-lea, cardinalul protodiacon Jean-Louis Tauran a pronunțat celebra
formulă latină Habemus papam, anunțând lumii alegerea cardinalului Jorge Mario
Bergoglio sub numele de Francisc. În data de 14 martie 2013, prima zi de după alegerea
sa în funcția de episcop al Romei și papă al Bisericii Catolice, a vizitat Bazilica Santa
Maria Maggiore și s-a închinat icoanei Salus Populi Romani. La întâlnirea cu jurnaliștii
din data de 16 martie 2013 a arătat că și-a ales numele de papă în amintirea lui Francisc
de Assisi.
Marți, 17 decembrie a. c., cu ocazia aniversării a 77 de ani, Papa Francisc a dorit ca la
Sfânta Liturghie celebrată în capela Casei Sfânta Marta să fie prezent personalul Casei,
într-un climat deosebit de familiar, informează Radio Vatican.
Alături de Pontif, au celebrat cardinalul Angelo Sodano, decanul colegiului cardinalilor,
Secretarul de Stat, Pietro Parolin, Mons. Konrad Krajewski, elemozinierul Sanctității
Sale, care a venit însoțit de patru persoane lipsite de locuință care se adăpostesc în
cartierul din apropierea Vaticanului. La Mulți Ani, Sfinte Părinte!
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02.11.2013, Baia Mare: Statul Român condamnat de CEDO în cazul bisericii
greco-catolice din Bogdan Vodă (comunicat)
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat
pe data de 19 noiembrie 2013 Statul Român pentru faptul că
din 1998 până în prezent nu a dus la bun sfârşit executarea
hotărârii judecătoreşti conform căreia greco-catolicii din
Bogdan Vodă (Maramureş) se pot ruga în biserica grecocatolică din localitate.
În cazul Bogdan Voda Greek-Catholic Parish v.
Romania(2627/2004), Curtea a găsit Statul Român vinovat că
a încălcat Articolul 6 § 1 din Convenția Europeană a
Drepturilor Omului, care prevede că orice persoană are
dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil şi în termen
rezonabil de către o instanță independentă şi imparțială,
Curtea reiterând totodată faptul că executarea unei hotărâri
definitive pronunțate de orice instanță trebuie privită ca o
parte integrantă a “procesului” în sensul articolului 6 din
Convenție. În dispozitivul hotărârii, Curtea Europeana solicită
ca Statul să întreprindă toate măsurile care se impun pentru a asista parohia greco-catolică
Bogdan Vodă în aplicarea, în cel mai scurt timp posibil, a hotărârii judecătoreşti din 29 ianuarie
1998 a Curții de Apel Cluj, conform căreia greco-catolicii pot intra în biserică. Curtea observă de
asemenea că instituțiile Statului Român au eşuat în a acorda sprijinul necesar punerii în
executare a hotărârii judecătoreşti şi nu au cercetat nerespectarea acesteia.
În hotărârea mai sus menționată, Statul Român a fost găsit responsabil de lipsa acțiunii forței sale
publice în punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti în favoarea parohiei greco-catolice
Bogdan Vodă. Curtea precizează că procedurile de executare trenează din 1998, punerea lor în
practică fiind obstrucționată de trei ori din cauza protestelor violente ale credincioşilor ortodocşi,
a refuzului parohului ortodox de a înmâna cheile bisericii şi a lipsei de implicare a autorităților
competente ale Statului Român în executarea unei sentințe definitive şi irevocabile. Deşi o
instanță europeană constată încălcarea drepturilor şi libertății comunității greco-catolice din
Bogdan Vodă, nimic nu poate compensa din păcate suferința credincioşilor cărora le-au fost
încălcate în mod sistematic aceste drepturi de către reprezentanții Statului Român care i-au
obligat pe aceşti oameni să se roage în locuri improprii pentru simplul motiv că sunt grecocatolici.
Cazul parohiei greco-catolice Bogdan Vodă, care de 15 ani stă cu dreptatea în mână fără ca
autoritățile Statului să intervină pentru a pune în aplicare legea, este încă o dovadă că Biserica
Greco-Catolică din România este discriminată pe motive confesionale. (Biroul de presă al
Eparhiei de Maramureş)
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Ştiri din viaţa parohiei găsiţi pe adresa:
www.bru-italia.eu
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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

