Comunitatea românească greco-catolică “SF. NICOLAE”
La comunità romena greco-cattolica “S. NICOLA”

PADOVA, Aprilie / Aprile 2014
(nr. 12, an IV)
_________________________________________________________________________________

”Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,
Paștile Domnului, Paștile!
Că din moarte la viață și de pe pământ la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cântăm cântare de biruință”.
(Canonul Învierii, Cântarea I)

Giorno della Risurrezione, illuminiamoci, o popoli,
Pasqua del Signore!
Che dalla morte alla vita e dalla terra al cielo,
Cristo Dio ci ha fatti passare,
noi che gli eleviamo il vanto della vittoria”.
(Canone della Risurrezione, Ode I)

Iubiţi credincioși,
Cristos a Înviat! Mormântul nu-L poate ține!
”Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit:… că Fiul Omului trebuie să
fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia
zi să învieze (cf. Lc. 24 6-7). Femeile ”care îl însoțiseră pe
Isus din Galilea”(cf. Lc. 23,49), după toate cele petrecute
cu judecata lui Isus, cu biciuirea, cu purtarea crucii spre
Golgota, cu răstignirea, cu moartea
și îngroparea Domnului, venind cu
miresme ”au găsit piatra răsturnată de
pe mormânt” (Lc. 24, 2) iar înăuntru
au văzut ”doi bărbați… în veșminte
strălucitoare” (Lc. 24, 4) care le-au
spus simplu: ”aduceți-vă aminte” (Lc.
24, 6)! ”Iar plecând ele în grabă de la
mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au
alergat să vestească ucenicilor Lui” (Mt.
28, 8) minunea. Era normal ca
femeile să fie ”înfricoșate” și
speriate, era firesc să nu îi privească
pe cei doi îngeri și să stea cu ”fața
la pământ”: evenimentele au fost
prea multe și s-au întâmplat prea
repede pentru ca ele să-și mai
aducă aminte de ceva. În același
timp, ”Petru şi celălalt ucenic”(cf. Io.
20, 3), împreună cu femeile, trăiesc în suflet o mare
bucurie constatând că Isus nu mai era acolo: au ”văzut şi
a crezut” (cf. Io. 20,8), au crezut că ”a înviat”! Cu toții,
învățăcei și femei mironosițe, probabil că ar fi trebuit să
fie mai atenți, să fie preocupați nu doar de ”miresmele”
pentru îmbălsămare, ci să creadă mai mult în cuvintele și
spusele lui Isus, să fie deja în Galileea și să-L aștepte pe
Isus înviat. … Și totuși, în aceste momente frica,
bucuria, speranța, aducerea aminte sunt sentimentele pe
care le trăiesc apropiații lui Isus. Dar, este adevărat că
doar la spusele îngerului ”ele şi-au adus aminte de cuvântul
Lui” (cf. Lc. 24, 8).

Cari fedeli,
Cristo è risorto! Il sepolcro non può trattenerLo!.
“Ricordatevi cosa Egli disse: (…) che il Figlio dell’Uomo doveva
essere consegnato nelle mani dei peccatori ed essere crocifisso, ma che
sarebbe risorto il terzo giorno (cfr. Lc. 24,6-7). Le donne che
“avevano accompagnato Gesù dalla Galilea” (cfr. Lc 23,49),
dopo tutto quello che si era susseguito durante il processo,
con la flagellazione, con la morte e la
sepoltura del Signore, venendo con gli
unguenti “trovarono la pietra rotolata via dal
sepolcro” (Lc 24,2) ed, all’interno, videro
“due uomini (…) in vesti sfolgoranti” (Lc 24,4)
che dissero loro: “Ricordatevi” (Lc 24,6)
“E, partendo in fretta esse dal sepolcro, con
timore e con grande gioia si precipitarono ad
annunciare ai Suoi discepoli” (Mt. 28,8) il
miracolo. Era normale che le donne
fossero “terrorizzate” ed impaurite, era
normale che non avessero guardato i due
angeli e che stessero con “il volto rivolto alla
terra”: troppi erano stati gli eventi che si
erano susseguiti e troppo rapidamente
perché loro ricordassero qualcosa. Nello
stesso tempo, “Pietro e l’altro discepolo” (cfr
Gv 20,3), assieme alle donne, vivono nel
loro animo una grande gioia, constatando
che Gesù non era più là: hanno “visto e
creduto” (cfr. Gv 20,8), credettero che “era risorto”. Tutti, i
discepoli e le donne mirofòre [portatrici di mìron, di
unguenti], avrebbero dovuto, probabilmente, essere più
attente, essere preoccupate non soltanto degli “aromi” per
l’imbalsamazione, ma credere maggiormente nelle parole
pronunziate da Gesù (che fosse già in Galilea) ed aspettare
Cristo risorto … Tuttavia, in questi momenti, la paura, la
gioia, la speranza, il ricordo sono sentimenti che vivono in
coloro che sono prossimi a Gesù. Ma è vero che soltanto
nel momento in cui l’aveva detto l’Angelo “esse si ricordarono
della parola di Gesù” (cfr. Lc. 24,8).

Dragii mei,
Miei cari,
Il ricordo, il non dimenticare, è molto importante
Aducerea aminte, neuitarea este foarte
per tutti! Gli stessi Angeli ripetono anche oggi a noi:
importantă pentru toți! Aceeași îngeri ne repetă și nouă
ricordatevi che “Il Figlio di Dio … ha lavorato con mani
astăzi: aduceți-vă aminte că ”Fiul lui Dumnezeu… a lucrat
umane, ha pensato con mente umana, ha voluto con una volontà
cu mâini omenești, a gândit cu minte omenească, a voit cu voință
umana (cfr. Concilio di Costantinopoli III), ha amato con un
omenească (Cf. Conc. Din Constantinopol III), a iubit cu inimă
cuore umano (GS 22). Ricordatevi che è “nato dalla Vergine
omenească” (GS 22). Aduceți-vă aminte că s-a ”născut din
Maria. Si è fatto realmente uomo per noi, simile a noi in tutto
Maria Fecioara, S-a făcut cu adevărat unul dintre noi,
tranne che nel peccato (cfr. Eb 4,15) (GS 22)”. Ricordatevi
asemănător nouă întru toate, afară de păcat (cf. Evr. 4,15) (GS
che “L’agnello innocente, con il Suo sangue versato… ci ha
22). Aduceți-vă aminte că ”Mielul nevinovat, prin Sângele
liberati dalla schiavitù del diavolo e del peccato” (GS).
Său vărsat… ne-a scos din robia diavolului și a
Inoltre, sappiamo che “Gesù inizia la Sua
păcatului”(GS 22). În plus, știm că ”Isus își începe
missione lontano dal chiasso delle grandi città del Suo
misiunea departe de zarva marilor orașe ale timpului său,
tempo, nella Galilea dei popoli e con uomini molto
în Galileea neamurilor și cu oameni foarte modești: niște
modesti: alcuni pescatori umili e semplici. Li sceglie e li
pescari umili și simpli. Îi alege și îi pregătește pentru a
prepara per ricevere la Buona Novella ed il Regno di
primi Vestea cea bună și Împărăția lui Dumnezeu, iar
Dio, e loro, lasciando tutto, Lo seguono (cfr.
ei abandonând totul Îl urmează” (cf. Angelus 26. I.
Angelus 26. I. 2014). Anche questi uomini si
2014). Acești oameni își aduc și ei aminte doar
ricordano solamente dopo la Risurrezione
după Înviere de cuvintele Lui: ”Oare, nu ardea în
delle Sue parole: “Non ardeva in noi il nostro
noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne
cuore, quando lungo il cammino ci parlava e quando ci
tâlcuia Scripturile”? (Lc. 24, 32). Apoi, Sfântul
spiegava le Scritture?” (Lc. 24,32). Poi San
Pavel, Apostolul neamurilor, ne mai spune: Episcopul /Il vescovo di Blaj
Paolo, l’Apostolo delle Genti, ci dice:
”aduceţi-vă aminte de lanţurile mele”(Col. 4, 18);
PETRU PAVEL ARON
“Ricordatevi delle mie catene” (Col. 4,18);
”Aduceţi-vă, dar, aminte mai întâi de zilele în care,
“Ricordatevi dapprima dei giorni in cui, dopo
după ce aţi fost luminaţi, aţi răbdat luptă grea de suferinţe” (Evr.
che siete stati illuminati, avete sopportato la dura lotta delle
10, 32); ”aduceţi-vă aminte și de mai-marii voştri, care v-au grăit
sofferenze.” (cfr. Eb. 10,32); “Ricordatevi dei vostri capi, i quali
vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au
vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando attentamente
încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”(cf. Evr. 13, 7).
l’esito del loro tenore di vita, imitatene la fede” (cfr. Eb. 13,7).
O astfel de aducere aminte înseamnă un efort de
Un tale ricordo significa uno sforzo di fede, una
credință, înseamnă ”metanoia”, înseamnă întoarcerea
“metanoia”, significa far ritornare la mente e l’anima, il
minții și a sufletului, a gândului bun către Dumnezeu și
buon pensiero verso Dio e verso coloro che sono stati i
către cei care ne-au fost înaintași. Ne aducem aminte, la
nostri avi. Ci ricordiamo, nella Risurrezione del Signore
Învierea Domnului din acest an, că se împlinesc 250 de
di quest’anno in cui si compiono 250 anni dalla morte di
ani de la moartea lui Petru Pavel Aron, episcopul care a
Petru Pavel Aron, il vescovo che aprì le Scuole di Blaj,
deschis Școlile Blajului, ”fântâni ale darului” pentru toți
“fontane di doni” per tutti i ragazzi romeni.
copiii de români. Și mai comemorăm 150 de ani de
Commemoriamo ancora 150 anni dalla morte
la moartea lui Simion Bărnuțiu, ”bardul” de pe
di Simion Bărnuţiu, il bardo di Câmpia
Câmpia Libertății. Aniversăm, de asemenea, 100 de
Libertăţii. Celebriamo l’anniversario anche dei
ani de la nașterea Preasfințitului Iuliu Hirțea, cel care
100 ani della nascita di Sua Eccellenza mons.
a stat 14 ani prin pușcăriile comuniste pentru
Iuliu Hirţea che rimase 14 anni nelle prigioni
comuniste per la fede di Gesù Cristo ed anche
credința în Isus Hristos, și tot 100 de ani de la
100 anni dalla nascita di Corneliu Coposu, che
nașterea lui Corneliu Coposu, care a stat 17 ani în
è restato rinchiuso 17 anni nelle carceri solo
temnițe doar pentru Adevăr, Dreptate și Libertate.
per la Verità, la Giustizia e la Libertà. Si
Se numesc ”metanoia” aceste aduceri aminte deoarece
chiamano “metanoia” questi ricordi perché
cu toții sunt deja ”în Casa Tatălui”, învăluiți în
Istoricul
/
Lo
storico
tutti sono già nella “Casa del Padre”, avvolti
lumina celor doi îngeri de la ușa mormântului lui
SIMION BĂRNUŢIU dalla luce dei due angeli che erano presso la
Hristos. După cum trebuie să ne amintim de cei
porta del Sepolcro di Cristo. Dobbiamo
care au făcut libertatea noastră posibilă, de cei care fac
anche
ricordarci
di coloro che hanno reso possibile la
binele, de cei care diminuează suferinţa din jurul nostru.
nostra libertà, di coloro che operano il bene, di coloro
Trebuie să ne amintim de eroii şi martirii bisericii
che fanno diminuire la sofferenza attorno a noi.
noastre, de cei care ne fac să fim mândri de faptul că
Dobbiamo ricordarci degli eroi e dei martiri della nostra
suntem români şi creştini.
Chiesa, di coloro che fanno sì che siamo orgogliosi di
”Domnul ne cheamă și astăzi! Domnul trece pe
essere romeni e cristiani.
drumurile vieții noastre de fiecare zi. … Ne cheamă să mergem cu
“Il Signore ci chiama anche oggi! Il Signore passa attraverso
El, să lucrăm cu El, pentru Împărăția lui Dumnezeu, în Galilea
le
vie
della nostra vita ogni giorno… Ci invita ad andare con Lui,
timpurilor noastre” (cf. Angelus 26. I. 2014). Hristos cel
a lavorare con Lui, per il Regno di Dio, nella Galilea dei nostri
Înviat este cel care ne cheamă, El este Cel care ”ne
tempi”(cfr. Angelus 26. I. 2014). Cristo Risorto è Colui
deschide mintea”(cf. Lc. 24, 45). Hristos cel Înviat este cel
che ci chiama, Egli è Quello che “dischiude la nostra
care ne îndeamnă să ne aducem aminte, dar să trăim şi în
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contemporaneitate, ”pricepând Scripturile” (cf. Lc. 24, 45),
să avem o perspectivă pentru viitor și să ”propovăduim în
numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate
neamurile” (cf. Lc. 24, 47). Doar Hristos cel Înviat ne
ajută să privim ”cu luare aminte” (Evr. 13, 7) la cruce și la
înaintași, să le urmăm credința și exemplul.
Dragi credincioși,
Ne aducem aminte și de răspunsul pe care Petru i
-L dă lui Isus, pe malul mării Galilei: ”Doamne, Tu ştii că
Te iubesc” (Io. 21, 16). Prin aceste cuvinte, în această
iubire și cu aceste simțăminte ale lui
Petru, Sfântul Părinte Papa Francisc
va canoniza în acest an pe Papa Ioan
al XXIII-lea și pe Papa Ioan Paul al II
-lea: primul a deschis ”Conciliul Vatican
II”, iar celălalt a făcut să cadă ”zidul
Berlinului” și ”cortina de fier”. Împreună
cu Petru și cu acești doi papi,
împreună cu Petru Pavel Aron și cu
Simion Bărnuțiu, împreună cu Preasfințitul Iuliu Hirțea
și Corneliu Coposu, împreună cu Preasfințitul Anton
Durcovici și cu episcopii greco-catolici martiri și noi
putem spune: ”Doamne, Tu ştii toate” (Io. 21, 17); Tu știi
că te iubim; Tu știi cum ”arde în noi inima noastră” (cf. Lc.
24, 32); Tu știi cum ne aducem aminte de patimă și de
cruce, de mormânt și de Înviere ”la frângerea pâinii”(cf.
Lc. 24, 30-36)! În aceste cuvinte ale lui Petru, fiecare
creștin trebuie să discearnă și să aleagă drumul pe care să
meargă spre Domnul, fiecare creștin trebuie să aibă
curajul de a propovădui ”în numele lui Hristos” (cf. Lc. 24,
47), fiecare creștin trebuie să se simtă trimis de Domnul:
iată, ”Eu vă trimit pe voi” (Io. 20, 121)!
Dragii mei,
Hristos a Înviat! De aceea și eu vă îndemn:
”aduceţi-vă aminte de vremurile străvechi” (Is. 46, 9; Ps. 104 5);
”aduceţi-vă aminte de minunile Lui” (1 Cronici, 16, 13);
”aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea” (Lc.
24, 9); ”aduceţi-vă aminte de lucrurile părinţilor noştri… şi veţi
lua mărire şi nume veşnic” (Macavei, 2, 51) și, mai presus de
toate, aduceți-vă aminte de Înviere! ”Viaţa de acum… să o
trăiți în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care v-a iubit şi S-a dat
pe Sine însuşi pentru noi toți” (cf. Gal. 2, 20), pentru că
”învierea lui Iisus Hristos din morţi ne-a născut din nou spre
speranță vie” (1Petru, 1, 3). Vă îndemn încă să vă aducețivă aminte și de cei mai săraci dar și de cei bogați – cu
toții să se bucure de Înviere! Aduceți-vă aminte de
părinții voștri și de toți cei dragi pe care îi purtați în
inimă și în suflet: astăzi este ziua cea mare a Învierii;
astăzi este ziua cea mare a Adevărului și a dreptății; astăzi
este ziua cea mare a iertării și a iubirii; astăzi este ziua cea
mare a bucuriei!
Tuturor haruri și binecuvântări de la Domnul!
Vă doresc Sărbători fericite și binecuvântate!
Hristos a Înviat!
† PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.

mente” (cfr. Lc 24,25). Cristo Risorto è Colui che ci
stimola affinché ricordiamo, ma anche affinché viviamo
nella contemporaneità, “comprendendo le Scritture” (cfr. Lc
24,25). Perché abbiamo una prospettiva per il futuro ci
invita a diffondere nel Suo Nome “la penitenza al fine di
ottenere il perdono dei peccati presso tutti i popoli” (cfr. Lc
24,27). Solo Cristo Risorto ci aiuta a guardare “con
attenzione” (Eb 13,7) alla Croce ed ai nostri padri affinché
ne seguiamo la fede e l’esempio.

Cari fedeli,

ricordiamoci anche della risposta che
Pietro diede a Gesù, sulle rive del
Mare di Galilea: “Signore, Tu sai che Ti
amo” (Gv 21,16). Con queste parole,
con questo amore e con questi
sentimenti di Pietro, il Santo Padre
Francesco quest’anno canonizzerà i
Papi Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II: il primo aprì il Concilio
Vaticano II, e il secondo fece sì che
cadesse il “muro di Berlino” e la “cortina di ferro” Assieme
con Pietro e con questi due Papi, assieme con Petru
Pavel Aron e con Simion Bărnuţiu assieme con Sua
Eccellenza Mons. Iuliu Hirţea e con Corneliu Coposu,
assieme a Sua Eccellenza Anton Durcovici e ai vescovi
greco-cattolici martiri e noi possiamo dire: “Signore, Tu sai
tutto” (Gv 2, 17); Tu sai che noi Ti amiamo Tu sai come
“arda in noi il nostro cuore” (cfr. Lc. 24,32); Tu sai che ci
ricordiamo della Passione e della Croce, del Sepolcro e
della Risurrezione, al momento “dello spezzare il pane” (cfr.
Lc. 24,30-36)! In queste parole di Pietro, ogni cristiano
deve discernere e scegliere quale sia la vita che conduce
verso il Signore, ogni cristiano deve avere il coraggio di
predicare “in nome di Cristo” (cfr. Lc 24,27), ogni cristiano
deve sentirsi inviato dal Signore: ecco: “Io invio Voi” (Gv.
20,12)!
Miei cari,
Cristo è risorto! Per questo Vi esorto anch’io
“Ricordatevi dei tempi antichissimi” (Is. 46,9, Sal 104,5);
Ricordatevi dei Suoi miracoli” (I Cr 16,13) “Ricordatevi di come
abbia parlato, quand’era ancora in Galilea” (Lc 24,9), “Ricordate
le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria
insigne e nome eterno”. (Maccabei 2,51) E ed al di sopra di
ogni cosa, ricordatevi della Risurrezione! “La vita di adesso
… vivetela nella Fede di Dio, Che vi ha amato ed ha dato Se
stesso per tutti” (Cfr. Gal 2,20), perché la “Risurrezione di
Cristo dai morti ci ha rigenerati nella speranza viva” (1 Pt 1,3).
Vi esorto ancora di ricordarvi dei più poveri, ma anche
dei più ricchi - tutti si rallegrino della Risurrezione!
Ricordatevi dei vostri genitori e di tutti coloro che sono a
voi cari e portateli nel cuore e nell’animo vostro: oggi è il
grande giorno della Risurrezione, oggi è il giorno grande
della Verità e della giustizia, oggi è il gran giorno del
perdono e dell’amore, oggi è il giorno della gioia!
A tutti le grazie e le benedizioni del Signore!
Vi auguro buone Feste benedette!
Cristo è risorto!
† S.E. Mons. Virgil Bercea,
vescovo di Oradea Mare
Responsabile
della
pastorale
degli immigrati.
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Să ne întrebăm (...) ce fel de întâlnire a fost aceea cu
Domnul înviat. Sunt importante următoarele distincţii:
- Isus nu este cineva care s-a întors în viaţa biologică
obişnuită şi care, după aceea, conform legilor biologiei,
ar fi trebuit într-o zi să moară din nou.
- Isus nu este o nălucă (un „duh"). Aceasta înseamnă:
El nu este cineva care, în realitate, aparţine lumii
morţilor deşi poate într-un fel să se manifeste în lumea
vieţii.
- Întâlnirile cu Cel înviat sunt, însă, şi ceva diferit faţă
de experienţele mistice, în care spiritul uman este,
pentru o clipă, ridicat mai presus de sine şi percepe
lumea divinului şi a veşnicului, pentru ca după aceea să
se întoarcă în orizontul normal al existenţei sale. Ex
perienţa mistică este o depăşire momentană a sferei
sufletului şi a facultăţilor lui perceptive. Dar nu este o
întâlnire cu o persoană care se apropie din
exterior. Pavel a făcut o distincţie foarte
clară între experienţele sale mistice - ca, de
exemplu, ridicarea sa până la al treilea cer
descrisă în 2Corinteni 12,1-4 - şi întâlnirea cu
Cel înviat pe drumul Damascului,
eveniment petrecut în istorie, întâlnire cu o
persoană vie.
Ce putem spune acum realmente, pe
baza tuturor acestor informaţii biblice,
despre natura deosebită a învierii lui
Hristos?
Ea este un eveniment petrecut în istorie
care, totuşi, face să explodeze sfera istoriei
şi trece dincolo de ea. Ne-am putea folosi
de un limbaj analogic care, în multe
privinţe, rămâne inadecvat, dar poate totuşi să deschidă
o cale spre înţelegere. Am putea (aşa cum am făcut deja
în prima secţiune din acest capitol) să privim învierea ca
pe un fel de salt calitativ radical, în care se deschide o
nouă dimensiune a vieţii, a fiinţării ca oameni.
Mai mult, însăşi materia este transformată într-un
nou gen de realitate. Omul Isus aparţine acum cu totul,
chiar şi cu trupul său, sferei divinului şi veşnicului. De
acum încolo — după cum spunea odată Tertulian „duhul şi sângele" au un loc în Dumnezeu (cf. De
resurrect. mort. 51,3: CC lat II 994). Chiar dacă omul,
conform naturii sale, este creat pentru nemurire, numai
acum există locul în care sufletul lui nemuritor îşi găseşte
„spaţiul", acea „corporalitate" în care nemurirea capătă
sens ca fiind comuniune cu Dumnezeu şi cu întreaga
omenire reconciliată. Epistolele din închisoare ale
sfântului Pavel, cea către Coloseni (cf. 1,12-23) şi către
Efesem (cf. 1,3-23), vor să spună tocmai acest lucru
atunci când vorbesc despre trupul cosmic al lui Hristos,
arătând cu aceasta că trupul transformat al lui Hristos
este şi locul în care oamenii intră în comuniune cu
Dumnezeu şi între ei şi astfel pot trăi definitiv în
plinătatea vieţii indestructibile. De vreme ce noi înşine
nu avem nicio experienţă cu privire la acest gen reînnoit
şi transformat de materialitate şi de viaţă, nu este de
mirare că el depăşeşte cu totul ceea ce ne putem imagina. 4

Chiediamoci (…) di quale genere sia stato l'incontro
con il Signore risorto. Sono importanti le seguenti
distinzioni:
- Gesù non è uno che sia ritornato nella normale vita
biologica e che poi, secondo le leggi della biologia, debba
un giorno nuovamente morire.
- Gesù non è un fantasma (uno «spirito»). Ciò
significa: non è uno che, in realtà, appartiene al mondo dei
morti, anche se può in qualche modo manifestarsi nel
mondo della vita.
- Gli incontri con il Risorto sono, però, anche una
cosa diversa da esperienze mistiche, in cui lo spirito
umano viene per un momento sollevato al di sopra di se
stesso e percepisce il mondo del divino e dell'eterno, per
poi ritornare nell'orizzonte normale della sua esistenza.
L'esperienza mistica è un momentaneo
superamento dell'ambito dell'anima e delle sue
facoltà percettive. Ma non è un incontro con
una persona che dall'esterno si avvicina a me.
Paolo ha distinto molto chiaramente le sue
esperienze mistiche - come ad esempio la sua
elevazione fino al terzo cielo descritta in 2
Corinzi 12,1-4 - dall'incontro con il Risorto sulla
via di Damasco, che era un avvenimento nella
storia, un incontro con una persona vivente.
In base a tutte queste notizie bibliche, che cosa
possiamo ora dire veramente sulla peculiare
natura della risurrezione di Cristo?
Essa è un evento dentro la storia che, tuttavia,
infrange l'ambito della storia e va al di là di essa.
Forse possiamo servirci di un linguaggio
analogico, che sotto molti aspetti rimane inadeguato, ma
può tuttavia aprire un accesso alla comprensione.
Potremmo (come abbiamo già fatto anticipatamente nella
prima sezione di questo capitolo) considerare la
risurrezione quasi come una specie di radicale salto di
qualità in cui si dischiude una nuova dimensione della vita,
dell'essere uomini.
Anzi, la stessa materia viene trasformata in un nuovo
genere di realtà. L'Uomo Gesù appartiene ora proprio
anche con lo stesso suo corpo totalmente alla sfera del
divino e dell'eterno. D'ora in poi - dice una volta
Tertulliano - «spirito e sangue» hanno un posto in Dio (cfr
De resurrect. morì. 51,3: CC lat. II 994). Anche se l'uomo,
secondo la sua natura, è creato per l'immortalità, esiste
solo ora il luogo in cui la sua anima immortale trova lo
«spazio», quella «corporeità» in cui l'immortalità acquisisce
senso in quanto comunione con Dio e con l'intera
umanità riconciliata. Le Lettere di san Paolo dalla
prigionia ai Colossesi (cfr 1,12-23) e agli Efesini (cfr 1,3-23)
intendono questo, quando parlano del corpo cosmico di
Cristo, indicando con ciò che il corpo trasformato di
Cristo è anche il luogo in cui gli uomini entrano nella
comunione con Dio e tra loro e così possono vivere
definitivamente nella pienezza della vita indistruttibile. Sic
come noi stessi non possediamo alcuna esperienza di un

Esenţial este faptul că, prin învierea lui Hristos, nu a
fost revitalizat un mort oarecare într-un moment
oarecare, ci în înviere a avut loc un salt ontologic ce
atinge fiinţa ca atare, a fost inaugurată o dimensiune care
ne priveşte pe toţi şi care a creat pentru noi toţi un nou
spaţiu al vieţii, al fiinţării cu Dumnezeu.

tale genere rinnovato e trasformato di materialità e di vita,
non dobbiamo meravigliarci che questo vada al di là di ciò
che possiamo immaginare.
È essenziale il fatto che con la risurrezione di Gesù
non è stato rivitalizzato un qualsiasi singolo morto in un
qualche momento, ma nella risurrezione è avvenuto un
salto ontologico che tocca l'essere come tale, è stata
De aici trebuie să abordăm şi problema cu privire la
inaugurata una dimensione che ci interessa tutti e che ha
înviere ca eveniment istoric. Pe de o parte, trebuie să
creato per tutti noi un nuovo ambito della vita, dell'essere
spunem că esenţa învierii se află tocmai în faptul că ea
con Dio.
face să explodeze istoria şi inaugurează o nouă
A partire da lì bisogna anche affrontare la questione
dimensiune, pe care noi, în mod obişnuit, o numim
circa la risurrezione quale avvenimento storico. Da una
eshatologică. învierea dezvăluie spaţiul nou ce deschide
parte, dobbiamo dire che l'essenza della risurrezione sta
istoria dincolo de ea însăşi şi creează definitivul. în acest
proprio nel fatto che essa infrange la storia e inaugura una
sens, este adevărat că învierea nu este un eveniment
nuova dimensione che noi comunemente chiamiamo la
istoric de acelaşi gen cu naşterea sau cu răstignirea lui
dimensione escatologica. La risurrezione dischiude lo
Isus. Ea este ceva nou, un nou tip de eveniment.
spazio nuovo che apre la storia al di là di se stessa e crea il
Însă, în acelaşi timp, trebuie să luăm act de faptul că
definitivo. In questo senso è vero che la risurrezione non è
ea nu este pur şi simplu în
un avvenimento storico dello stesso genere della
afara sau deasupra istoriei. Ca
nascita o della crocifissione di Gesù. Essa è qualcosa
irumpere din istoria pe care o
di nuovo, un genere nuovo di evento.
depăşeşte, învierea îşi are
Bisogna, però, al tempo stesso prendere atto del fatto
totuşi începutul în istoria
che
essa non sta semplicemente al di fuori o al di
însăşi şi, până la un anumit
sopra
della storia. Come eruzione dalla storia che la
punct, îi aparţine. Probabil că
supera, la risurrezione prende tuttavia il suo inizio
toate acestea s-ar putea
nella storia stessa e fino a un certo punto le
exprima astfel: învierea lui
appartiene. Si potrebbe forse esprimere tutto questo
Isus duce dincolo de istorie,
così: la risurrezione di Gesù va al di là della storia, ma
dar şi-a lăsat o amprentă în
ha lasciato una sua impronta nella storia. Per questo
istorie. De aceea poate fi
può essere attestata da testimoni come un evento di
atestată de martori ca
eveniment de o calitate
una qualità tutta nuova.
complet nouă.
Di fatto, l'annuncio apostolico col suo entusiasmo e
Într-adevăr, vestirea
con la sua audacia è impensabile senza un contatto
apostolică, cu fervoarea şi cu îndrăzneala sa, este de
reale dei testimoni con il fenomeno totalmente nuovo ed
negândit fără un contact real al martorilor cu fenomenul
inaspettato che li toccava dall'esterno e consisteva nel
complet nou şi neaşteptat care îi atingea din exterior:
manifestarsi e nel parlare del Cristo risorto. Solo un
Hristos cel înviat li s-a arătat şi le-a vorbit. Numai un
avvenimento reale di una qualità radicalmente nuova era in
eveniment real de o calitate în mod radical nouă era în
grado di rendere possibile l'annuncio apostolico, che non è
măsură să facă posibilă vestirea apostolică: ea nu se
spiegabile con speculazioni o esperienze interiori, mistiche.
poate explica prin speculaţii sau experienţe interioare,
Nella sua audacia e novità, esso prende vita dalla forza
mistice. în îndrăzneala şi noutatea sa, ea trăieşte din
impetuosa di un avvenimento che nessuno aveva ideato e
forţa impetuoasă a unui eveniment pe care nimeni nu lche andava al di là di ogni immaginazione.
ar fi putut concepe şi care depăşea orice imaginaţie.
Alla fine, però, per tutti noi rimane sempre la
La sfârşit, însă, rămâne pentru noi toţi întrebarea pe
domanda che Giuda Taddeo rivolse a Gesù nel cenacolo:
care Iuda Tadeu i-a adresat-o lui Isus în cenacol:
«Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e
„Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă şi nu
non al mondo?» (Gv 14,22). Sì, perché non ti sei opposto
lumii?" (In 14,22). Da, pentru ce nu te-ai opus cu putere
con potenza ai tuoi nemici che ti hanno portato sulla
duşmanilor tăi care te-au dus pe Cruce? — am vrea să
croce? - così vorremmo domandare. Perché non hai con
întrebăm. Pentru ce nu le-ai arătat cu forţă
vigore inconfutabile dimostrato loro che tu sei il Vivente, il
incontestabilă că Tu eşti Cel Viu, Stăpânul vieţii şi al
Signore della vita e della morte? Perché ti sei mostrato solo
morţii? Pentru ce te-ai arătat numai unui mic grup de
a un piccolo gruppo di discepoli della cui testimonianza
ucenici, în a căror mărturie trebuie să avem încredere
noi dobbiamo ora fidarci?
acum?
La domanda riguarda, però, non soltanto la
Însă întrebarea nu se referă numai la înviere, ci la
risurrezione, ma l'intero modo in cui Dio si rivela al
întregul mod în care Dumnezeu se revelează lumii. De
mondo. Perché solo ad Abramo - perché non ai potenti
ce numai lui Avraam - de ce nu puternicilor lumii? De
del mondo? Perché solo a Israele e non in modo
ce numai lui Israel şi nu în mod incontestabil tuturor
indiscutibile a tutti i popoli della terra?
popoarelor pământului?
È proprio del mistero di Dio agire in modo
Este misterul lui Dumnezeu că acţionează în mod
sommesso. Solo pian piano Egli costruisce nella grande
discret. Că numai încetul cu încetul îşi construieşte El,
storia dell'umanità la sua storia. Diventa uomo ma in modo
în marea istorie a omenirii, propria sa istorie. Că se face
om, dar într-un asemenea fel încât să poată fi ignorat de 5 da poter essere ignorato dai contemporanei, dalle forze
autorevoli della storia. Patisce e muore e, come Risorto,
contemporani, de forţele care au autoritate în istorie. Că

(Fragment din articolul “Paştile la români”)

învierii în cultul religios al strămoşilor Daci-, a înflorit-o,
transformând-o într-o grădină de rai. (...)
Precum tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun, la noi
Românii, sunt prea bogate, nu mai puţine şi nici mai
sărace sunt şi cele de Paşti, sau mai exact, cele ce aparţin
ciclului pascal. Voi căuta să prezint câteva, dar fără multă
analiză, cu excepţia unora.
Ouăle roşii. Dintre toate tradiţiile, ce însoţesc
necondiţionat sărbătorirea Paştelor, cea a „ouălor roşii”
mi se pare cea mai populară şi poate cea mai simţită.
Sufletul strămoşilor, viu în vechile mitologii şi culte, şi
transmis prin datine casnice, vibrează mistic în sutele sau
miile de motive „scrise” pe „ouăle
roşii” de neîntrecuta creatoare
anonimă care, în acest caz, este
ţăranca română.
În toată Ţara Românească, fără
excepţie, de Paşti, ouăle: „se
vopsesc”, „se colorează”, „se
înfloresc”, „se încondeiază”, „se
scriu”, „se fac frumoase”, „se
înroşesc”, cu „condeiul”, care în
nordul Ardealului se numeşte
„căşiţă”, iar pe Someş „bgizavă”, etc.
Legendele, motivele, formele, imaginile, „scrise” şi
stilizate, în aceste „ouă roşii”, sunt variate, pline de
imaginaţie estetică, coreografică şi folclorică, dar în acelaşi
timp arată, în felul lor, credinţele românului despre Paşti şi

(...) Paştile sau Învierea Domnului, îmi place să
spun, sunt sărbătoarea primăverii, Sărbătoare în care toţi,
-după o iarnă plictisitoare şi friguroasă, ce te obligă să
stai mai mult închis-, caută să iasă afară la lumină, să se
elibereze de această amorţeală de închisoare şi să profite
de grădina naturii, cu spaţiul ei extins şi plin de viaţă. (...)
Această viaţă şi bucurie, a naturii cosmice şi
ambientale, creşte şi se sporeşte prin bucuria şi viaţa pe
care o aduce Învierea Domnului în lume, în suflete, în
veritate rei şi prin credinţa noastră în nemurire şi în viaţa
veşnică; în viaţa în care: „nu este
durere, nici întristare şi nici suspin”
şi „unde pururea cu Domnul vom
fi”, precum citim în cărţile liturgice.
Este viaţa în sine, este pulsul
credinţei religioase, însoţit de căldura
dragostei; a dragostei faţă de Creator
şi faţă de toţi oamenii. Credinţă şi
dragoste, forţe tonificate de balsamul
energetic al speranţei: „aştept
învierea morţilor şi viaţa veacului”.
Paştele creştin este aşadar
trăirea sufletului în atmosfera acestor trei virtuţi:
credinţa, speranţa şi iubirea, pe care „Soarele Dreptăţii”
le-a înflorit religios şi le nutreşte prin învierea sa,
„Răsăritul cel de sus”; în mijlocul naturii cosmice, a
spaţiului carpatic, pe care –„bătrânul soare”, simbolul
pătimeşte şi moare şi, ca înviat, vrea să ajungă la omenire
numai prin credinţa alor săi, cărora li se manifestă. Că
încontinuu El bate uşor la uşile inimilor noastre şi, dacă îi
deschidem, ne face treptat capabili să „vedem".
Şi totuşi - oare nu tocmai acesta este stilul
dumnezeiesc? A nu strivi cu puterea exterioară, ci a da
libertate, a dărui şi a trezi iubire. Şi ceea ce aparent este
atât de mic, oare nu este — dacă ne gândim bine —
lucrul cu adevărat mare? Oare nu emană din Isus o rază
de lumină care creşte prin veacuri, care nu putea să
provină de la vreo simplă fiinţă umană şi prin care intră
cu adevărat în lume splendoarea luminii lui f)umnezeu?
Ar fi putut oare propovăduirea apostolilor să afle credinţă
şi să zidească o comunitate universală, dacă n-ar fi
acţionat în ea forţa adevărului?
Dacă îi ascultăm pe martori cu inimă atentă şi ne
deschidem la semnele cu care Domnul îi acreditează iarăşi
şi iarăşi pe ei şi pe sine, atunci ştim: El a înviat cu
adevărat. El este Cel Viu. Lui ne încredinţăm şi ştim că
suntem pe drumul cel bun. împreună cu Toma ne punem
mâinile în coasta străpunsă a lui Isus şi mărturisim:
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!" (In 20,28).
Din: Joseph Ratzinger / Benedict al XVI-lea, Isus
din Nazaret. De la intrarea în Ierusalim la Înviere,
Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş 2012, pp. 254-258

vuole arrivare all'umanità soltanto attraverso la fede dei
suoi ai quali si manifesta. Di continuo Egli bussa
sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli
apriamo, lentamente ci rende capaci di «vedere».
E tuttavia - non è forse proprio questo lo stile divino?
Non sopraffare con la potenza esteriore, ma dare libertà,
donare e suscitare amore. E ciò che apparentemente è così
piccolo non è forse - pensandoci bene - la cosa veramente
grande? Non emana forse da Gesù un raggio di luce che
cresce lungo i secoli, un raggio che non poteva provenire
da nessun semplice essere umano, un raggio mediante il
quale entra veramente nel mondo lo splendore della luce di
Dio? Avrebbe potuto, l'annuncio degli apostoli, trovar
fede ed edificare una comunità universale, se non avesse
operato in esso la forza della verità?
Se ascoltiamo i testimoni col cuore attento e ci
apriamo ai segni con cui il Signore accredita sempre di
nuovo loro e se stesso, allora sappiamo: Egli è veramente
risorto. Egli è il Vivente. A Lui ci affidiamo e sappiamo di
essere sulla strada giusta. Con Tommaso mettiamo le
nostre mani nel costato trafitto di Gesù e professiamo:
«Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28).
Da: Joseph Ratzinger / Benedetto XVI, Gesù di

Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Libreria Ed. Vaticana, Citt. Vaticano 2011,

6

pp.302-307.

divinitate, despre natură, despre lume, viaţă şi ocupaţiile
zilnice. Pun în evidenţă strânsa legătură a ţăranului cu
natura, cu elementele cosmice, în special cu soarele, stelele,
florile, spicele de grâu şi cu strugurii. De multe ori, printre
diferitele forme figurative, apare şi crucea, semnul distinctiv
al misterului pascal şi al creştinismului. Altă dată, crucea
este singurul motiv încondeiat, ca simbol clar ce domină pe
fondul roşu închis al oului întreg. Foarte des apare steaua.
Nu rareori apare „crucea gammata”, vechi simbol al
soarelui în rotaţie, la indo-iranieni. Alteori apare „ochiul lui
Dumnezeu”, alt simbol solar, ce indică prezenţa lui
Dumnezeu, care vede şi ştie toate, de origine indo-iraniană.
Uneori apare Cristos crucificat, figurat în litera greacă
„X” (Hristos), cu mâinile întinse şi palmele deschise. Foarte
semnificative mi se par, apoi,
aceste patru motive (probabil
medievale):
„sceptrul
domnesc”, zis şi „buzduganul
Domnului”,
care
simbolizează suveranitatea şi
puterea lui Dumnezeu, (dar
ar mai putea însemna şi
„bastonul de trestie” a lui
Isus, ce i-a fost dat ca semn
de batjocură ca „rege al
Iudeilor”); apoi „Coroana
Maicii Domnului” (ce se mai
zice şi „Coroana Doamnei”),
care constă din două
cununiţe făcute din frunze de
stejar, ce ar putea indica
prezenţa Maicii Domnului, cu îndoită durere, dar cu multă
demnitate, la răstignirea Fiului iubit; „Floarea cinstei”(sau a
curăţiei), o spirală fină şi delicată a unei flori, în general albe
(castitatea), pe un fond negru; şi în fine, ceea ce se numeşte
„cumpăna dreptăţii” sau „dreptatea” (justiţia), ce ţine în
mână „balanţa”, simbol clasic al justiţei. Câteodată, aceste
motive se combină câte două pe acelaşi ou, unul pe fiecare
jumătate.
Dintre motivele ce aparţin vieţii casnice menţionez:
plugul sau fierul plugului, furca, furca de fân, grebla şi
scara. (...) Animalele încă sunt figurate, în particular indic:
şarpele (aluzie la draco-balaur, din toate misterele şi religiile
din antichitate şi din Biblie), „pasărea văzduhului” (sau
Spiritul Sfânt?) sau simbol al „duhului rău”?; viermele,
iepurele şi altele. Florile sunt iarăşi pictate în diferite forme
şi specii, aşa: „nu mă uita”, „floarea Paştelor”, „butonaşul”,
„floarea salcâmului”, „margareta” şi în general
„lăcrimioara”, floarea cea mai răspândită în arta decorativă
românească, pentru graţia şi armonia ei simetrică şi ca
simbol al castităţii şi pudoarei. Frunzele, stilizate în forme
variate, sunt destul de frecvent încondeiate, în mod special
frunza bradului şi a stejarului (care ştim, că la Daci, jucau
un rol simbolic important), falnicii arbori ai frumoaselor
noastre păduri. Dintre fructe, menţionez ghinda, cireşele şi
strugurii. (...)
Din punct de vedere artistic, încondeierea ouălor, la
Români, trebuie să recunoaştem că este o artă populară,
superioară şi rafinată, plină de imaginaţie şi simţ simetric,
care ştie combina echilibrat şi estetic, culorile cu liniile şi
formele sau motivele dorite şi expresate autorul exclusiv, al

acestei arte folclorice, artă ancestrală, este ţăranca, iar
mediul natural în care a germinat şi s-a dezvoltat este
satul. Motivele şi figurile, toate aparţin mediului vieţii de
la ţară, în relaţie cu concepţiile (ţăranului) despre om şi
viaţă, în legătură cu natura, cu moartea şi învierea şi cu
divinitatea; dar, paradoxal, mai puţin cu învierea
Domnului, ceea ce dovedeşte originea precreştină a
acestei tradiţii. În realitate, elementele care apar, obişnuit,
aparţin cosmosului, sub toate felurile: soare, lună, stele,
plante, animale, elemente de lucru, credinţe religioase.
Practic, nu lipseşte nimic din ceea ce putem numi lumea
ţăranului român. (...)
Fixate aceste premise clare, acum să analizăm puţin
şi să încercăm a trage concluziile cuvenite.
a. Obiceiul „ouălor roşii”,
sau a încondeierii ouălor
de Paşti, este anterior
creştinismului.
Creştinismul,
însă
a
influenţat în el, mai ales în
semnificaţii, dar nu a şters
nici formele şi nici
motivele.
b. Originea încondeierii mi
se pare că e de căutat, întâi
de toate, în lumea iraniană,
la care aparţineau şi TracoDacii. Susţin această părere
bazându-mă pe frecvenţa
şi bogăţia variatelor motive
cosmice, tipice acestei
lumi, în special a soarelui, a stelelor şi a „ochiului lui
Dumnezeu”, etc. Toate sunt simboluri ale divinităţii. În
schimb, „alea cerului”, adică fierul simbolic ce duce şi
orientează omul spre soare, adică spre Dumnezeu,
trecându-l prin labirintul greutăţilor vieţii, în parte e
precreştin şi în parte este bine creştin (cfr. G. Widengren:
Les religions de l’Iran, p. 125). Frecvenţa acestor motive
cosmice, pictate pe ouăle de Paşti, confirmă cu multă
evidenţă afirmaţia şi teza pe care o susţin, că Traco-Dacii
aparţineau lumii iraniene şi că aveau soarele, cerul
luminat, ca simbol al divinităţii şi, drept urmare, că tot
sistemul lor teologic şi cultual (sau, cum am zice azi,
„împărţirea anului liturgic”), cum era orientat şi realizat
după rotaţia, răsăritul şi apusul, soarelui, conform celor
patru anotimpuri. Nu aparţinea nicidecum lumii semitice,
unde domina luna şi nici celei egiptene, de la care semiţii
au luat nu puţin, şi unde existau multe motive din viaţa
pastorală şi lipsa totală a lunii, în încondeierea ouălor
roşii, la Români. Cu alte cuvinte, esenţa şi orientarea
religiei Dacilor, în ultimile secole de independenţă şi în
primii după colonizarea romană, era cea uranică şi nu
ctectonică, care foarte probabil, a dominat în timpurile
anterioare. Acest fapt ne mai arată şi cauza pentru care,
populaţia daco-romană, s-a încreştinat aşa de uşor, iar
Poporul Român de fapt s-a născut creştin. Tot aşa se
explică de ce, la noi românii, atât în viaţa religioasă cât şi
în cea a tradiţiilor şi a folclorului, soarele, lumina şi
steaua, joacă un rol atât de important (destul să ne
gândim la Crăciun: „cu steaua”, „cu Viflaimul”, şi la
faptul că românul se închină necondiţionat spre răsărit.
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(...) Care este originea legendei „ouălor roşii”? Unde
şi când s-a născut această legendă şi care ar fi simbolismul?
Despre asta s-a scris mult, părerile sunt foarte împărţite şi
concluziile fără multă consistenţă. La fel şi legendele sunt
foarte variate. Nu e locul să mă extind, arătându-le. În
sinteză, putem spune următoarele. Originea legendei şi a
„ouălor roşii” este precreştină şi în origine nu are nimic de
văzut cu Învierea Domnului. Locul, e de căutat, precum mi
se pare în lumea orientală pontică, adică tot în spaţiul Mării
Negre (pontus Euxinus), cu răsfrângeri în lumea
mediteraneană şi apoi, prin creştinism, în toată
creştinătatea. Creştinismul, fără să vrea, a mai botezat încă
o tradiţie.
În vechile credinţe, sau religii, a multor popoare, oul
era simbolul vieţii şi de multe ori simbolul învierii. De
aceea întâlnim, în multe morminte, (ale acestor popoare),
puse, ouă, ca simbol al învierii sau a continuării vieţii. Oul,
în sine, era originea vieţii, iar culoarea roşie indică sângele,
adică seva vieţii (în concepţia celor vechi). De aceea, în
sacrificiile rituale se vărsa sângele, pe altare, în semn de
dăruire totală, a vieţii, lui Dumnezeu peste fiinţa în sine şi
peste viaţă. În interpretarea mea, mi se pare foarte probabil
că ouăle roşii să se fi folosit într-un ritual (cult religios?) în
legătură cu primăvara, simbolizând întoarcerea naturii la
viaţă. Din acest motiv se încondeiază pe fond negru
(moartea) şi culoarea dominantă
este roşie (sângele, viaţa); şi tot
din acest motiv se „înfloreau” cu
atâtea elemente cosmice: natura
întreagă participă la acest
eveniment, cel mai important
dintre toate. Cred că acest ritual
se practica destul de intens în
lumea traco-dacă şi tare mă înclin
să afirm că şi încondeierea oălor a
început tot în lumea traco-dacă.
Aşa se explică această tradiţie, atât
de simţită şi vie, la Români.
Precum, putem vedea şi precum
ştim, tradiţia ouălor roşii nu este la
nici un popor atât de vie, nici atât de simţită şi practicată şi
nici ouăle nu se încondeiază ci se vopsesc (aproape
întotdeauna în roşu) sau se pictează variat tip „rococo”,
fără nici o legătură cosmică şi fără nici o trăsătură de
autentică tradiţie ancestrală. Însuţi obiceiul de „a ciocni”
ouăle, este de fapt răspândit numai în acest spaţiu tracodac. Natural, creştinismul a făcut ca acest vechi ritual
primaveral, să capete o altă semnificaţie, dar tot în sens de
„viaţă”, anume: învierea Domnului, de aceea, la ciocnirea
ouălor se zice: „Cristos a înviat” şi se răspunde „adevărat a
înviat”.
Dintre sutele de legende existente, în general şi
dintre multele ce se povestesc şi la noi Românii, am ales
una, românească, ce mi se pare mai drăguţă şi pe cre o
reproduc în esenţă. Se spune, în ea, că o copiliţă, ce se afla
ţinând în mână un coşuleţ cu ouă, stând pe drumul pe care
trecea Isus, spre calvar, văzând-o Maica Domnului atât de
tristă (împreună cu femeile ce o însoţeau), i-a oferit cu drag
coşuleţul cu ouă, ca o mângâiere. Maica Sfântă,
mulţumindu-i, luă coşul şi-l depuse la picioarele crucii pe
care era răstignit Isus. Sângele Domnului, prelingându-se

pe cruce, stropi ouăle, le înroşi numaidecât şi îndată ieşiră
din ele nişte puişori frumoşi care începură să piue
dureros în jurul crucii. Floclor frumos, imagini duioase şi
spirit religios creştin: viaţa este fruct al durerii şi
sacrificiului!
Am insistat într-adins în expunere şi analiza acestei
frumoase tradiţii, a ouălor roşii, atât de populară la noi
Românii, nu atât pentru popularitatea ei ci pentru
importanţa deosebită a conţinutului folcloric, istoric şi
religios. Pentru concluziile istorice şi ştiinţifice, care ne
pot ajuta în cunoaşterea mai adecvată a trecutului nostru
şi a zestrei moştenite de la „majores nostri”, pe care
trebuie să o îngrijim (cel puţin să nu o risipim şi nici să o
falsificăm).
Această veche tradiţie de a încondeia ouăle,
răspunde dorinţei sufletului românesc de a-şi manifesta
gustul estetic, în cele mai variate forme şi amestec de
culori. Forme şi motive simbolice, care arată nu numai
gustul fin cu privire la frumos, dar simbolizează şi
demonstrează concepţia ţăranului, din spaţiul carpatic,
asupra sensului vieţii şi a morţii, ca o viziune ancestrală şi
creştinească, asupra lumii, fie în sens unitar cosmic:
armonia între pământ şi cer, fie în sens religios: armonia
ce-l îndeamnă pe om, să „treacă” prin istorie, tinzând
spre cerul însorit („calea cerului”, „calea rătăcită”), adică
spre tot cee nobil, superior, spiritual, mai exact: spre
înviere, (viaţa fără de sfârşit).
În acelaşi timp, aceste variate
forme simbolice, ale oălor roşii, mai
dovedesc – ca un manuscris,
document de inestimabil valoarevechimea şi unitatea Neamului
Românesc în acest spaţiu carpatodunărean.
Sunt
aceleaşi
pretutindeni şi au rămas vii, sunt
trăite cu cea mai mare bucurie şi
veselie, ca o înviere perpetuă.
În ultima vreme, precum se
poate constata, din multe cauze, în
special pentru ritmul trepidant şi
zguduitor al progresului, aş zice al „maşinismului”, sau
poate mai corect al „duhului! tehnicii moderne”, acest
freamăt ancestral, de simboluri încondeiate, această doină
de note policromatice a sufletului etnic şi religios, a
românului, se aude tot mai încet. Această frumoasă
datină a „ouălor roşii”, încondeiate în soare şi stele,
apune. Această lumină a Soarelui dacic şi creştin, începe
să se stingă şi ea, presimt dureros că, se sting şi multe alte
datini şi tradiţii. Se stinge satul românesc. Arta ouălor
încondeiate dispare încet, aşa cum dispare şi portul
ţărănesc şi se pierde împreună şi spaţiul ţăranului român
şi „viaţa de la ţară”. O dată cu asta, poate, moare o epocă
în care ţăranul român, născut poet, cântăreţ şi iubitor de
natură; inspirat de atâta murmur de izvoare, de atât
freamăt de codru şi atâta cântec de ciocârlie, doinea pe
lângă carul cu boi ori cu fluierul lângă turma de oi; […]
Acest ţăran, această viaţă, moare. Moare Abel!
Din volumul: Ioan Dan, Dreptul la recurs,
Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş 2009.
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BOLNAVII LA LOURDES

când apare Bernadetei, face să ţâşnească un izvor cu apă
abundentă. Acest izvor ne aminteşte de sângele şi apa
care au ţâşnit din coasta lui Isus pe cruce când soldatul
Cu ani în urmă, Stalin punea întrebarea: "Câte
roman a înfipt suliţa sub privirea Maicii îndurerate.
divizii are Biserica? Câte tancuri are Vaticanul?" Orice ţară, la
La Lourdes se poate vedea câtă iubire poate să
anumite sărbători naţionale, face demonstraţii de forţă şi
încapă într-o inimă de mamă. Părinţii Conciliului II
scoate la defilare armatele, tancurile, rachetele. Biserica
Vatican aveau în faţa ochilor imaginea Lourdes-ului
astăzi face şi ea o demonstraţie de forţă. Îşi scoate la
când rosteau aceste cuvinte: Maria "în iubirea ei de mamă,
vedere armatele ei, adică bolnavii. Forţa ei, armele ei,
are grijă de fraţii Fiului său care sunt încă pe drumul acestui
sunt rozariile pe care aceşti bolnavi se roagă în ceasurile
pământ şi care sunt ameninţaţi de primejdii şi de strâmtorări
lor de nesomn şi suferinţă.
până când vor ajunge şi ei în patria fericită. De aceea Sfânta
Sfântul Părinte Papa Ioan Paul II şi-a început
Fecioară este invocată în Biserică cu titlurile de Apărătoare, de
mesajul de anul acesta pentru Ziua Mondială a
Sprijinitoare, de Ajutătoare, de Mijlocitoare" (LG 62).
Bolnavului cu aceste mişcătoare cuvinte: "Vouă preaiubiţi
La Lourdes se poate vedea cine sunt predilecţii,
fraţi şi surori care purtaţi în trup şi în suflet semnele suferinţei
favoriţii
inimii sale. Bolnavii, cei slabi, umili, abandonaţi,
umane, vă adresez cu afecţiune gândul meu cu această ocazie
săracii
aceştia
au un loc cu totul special în inima ei de
semnificativă a celei de-a doua Zile Mondiale a Bolnavului. Vă
mamă. Să ne gândim numai pe cine şi-a pus ochii
salut îndeosebi pe voi bolnavii care aveţi harul credinţei în
Sfânta Fecioară când a voit să facă din Lourdes
Cristos Fiul lui Dumnezeu cel viu făcut om în sânul
locul privilegiat care să-şi arate iubirea sa? Cine e
Fecioarei Maria. În El, care e solidar cu toţi cei care
vizionara? Bernadeta, o copilă necunoscută,
suferă care s-a răstignit şi a înviat pentru mântuirea
umilă, provenind dintr-o familie săracă, cu şase
oamenilor, voi găsii puterea de a vă trăi suferinţa ca o
copii, care nu mânca niciodată pe săturate, care
«suferinţă mântuitoare».
locuiau adăpostiţi din milă într-o fostă închisoare
Aş vrea să vă pot întâlni pe fiecare dintre voi, ca
părăsită, tatăl lucra cu ziua pe unde apuca, copila
să vă binecuvântez în numele Domnului Isus care a trecut
analfabetă, nu ştia să facă altceva decât să
"făcând bine şi vindecând pe cei bolnavi» (Fapte 10,38).
păzească oile, era bolnăvicioasă de mică: era
Aş vrea să pot sta alături de voi, ca să vă mângâi în
astmatică - fiindcă odaia de la fosta puşcărie unde
durere, să vă întăresc curajul, să vă hrănesc speranţa,
locuia era umedă, plină de igrasie - când o
astfel încât fiecare să ştie să se transforme într-un dar de
cuprindeau crizele de tuse nimeni nu mai putea
iubire adus lui Cristos pentru binele Bisericii şi al lumii".
să stea în preajma ei; şi suferindă avea să rămână
Sfântul Părinte a explicat apoi pentru ce
până la moarte. Dragostea Sfintei Fecioare faţă
a stabilit Ziua Bolnavului la 11 februarie,
de cei bolnavi apare în miile şi miile de vindecări
sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria de la Lourdes:
miraculoase pe care ea le săvârşeşte la Lourdes.
"Voi, iubiţi bolnavi, ştiţi din experienţă că în situaţia
Merită să fie amintită prima minune care s-a
voastră, mai mult decât de cuvinte e
nevoie de exemple. Da, toţi avem nevoie EU SUNT NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE petrecut la Lourdes. Pe vremea
apariţiilor, medic la Lourdes era
Statuia Fecioarei aşezată în grota
de modele care să ne dea curaj pe calea
un oarecare doctor Dozores. Om
în care Ea a apărut la Lourdes
sfinţirii durerii. În această comemorare a
de treabă, dar dur şi care nu
Sfintei Fecioare de la Lourdes, să privim
credea
decât
în
meseria
lui de medic. Era convins că la
la Maria ca la icoana vie a Evangheliei suferinţei. Străbate din
Lourdes nu se întâmplă nimic supranatural; pentru el,
nou cu gândul episoadele vieţii ei. O veţi găsi pe Maria în sărăcia
apariţiile Bernadetei nu erau altceva decât nişte crize de
casei din Nazaret, în umilirea grajdului din Betleem, în
isterie la această copilă bolnavă. Într-o zi, când au venit
strâmtorările fugii în Egipt, în oboseala muncii umile, şi
unii şi i-au spus că se petrec vindecări minunate, şi-a
binecuvântate alături de Isus şi de Iosif. Dar mai ales după
pierdut cumpătul şi i-a făcut pe toţi idioţi. Mai ales l-a
profeţia lui Simeon care prevestea participarea mamei la suferinţa
scos din sărite un oarecare Pierre Bouriette, lucrător într
Fiului, Maria a trăit profund o tainică presimţire a durerii. A
-o carieră de piatră, căruia îi sărise o aşchie de piatră în
început să se îndrepte şi ea împreună cu Fiul ei spre cruce. Pe
ochi şi-i lăsase de mulţi ani ochiul fără vedere. Medicul îi
Calvar, suferinţa Sfintei Fecioare Maria, alături de aceea a lui
spusese clar să se resemneze deoarece nu mai era nimic
Isus, a atins proporţii greu de imaginat din punct de vedere
de făcut. Numai că într-o bună zi, Pierre Bouriette vine
omenesc dar cu siguranţă a fost o suferinţă plină de rod tainic şi
acasă plângând şi strigând că vede cu amândoi ochii.
misterios pentru mântuirea lumii (Salvifici doloris 25). Mama lui
Doctorul Dozores consideră că trebuie să-i dea de data
Isus a fost scutită de păcat, dar nu a fost scutită de suferinţă".
aceasta o lecţie pe care să o ţină minte. Ia un creion şi
Lourdes-ul ne prezintă imaginea suferinţelor
scrie pe o foaie de hârtie "Bouriette e bolnav de amoroză
îndurate de Sfânta Fecioară alături de Isus, de la naştere
incurabilă. Nu poate să vadă. Nu va mai vedea niciodată".
până pe Calvar. Maria apare Bernadetei în peştera
Apoi îi acoperă cu mâna ochiul sănătos, îi pune în faţa
întunecoasă de la Massabielle. Această peşteră aminteşte
ochiului stins foaia şi-i spune răstit: "Citeşte!"
de o altă peşteră, cea de la Betleem unde Maria îl aduce
Incurabilul citeşte plângând: "Bouriette e bolnav de amoroză
pe lume pe Fiul lui Dumnezeu în sărăcie şi abandonare.
incurabilă. Nu poate să vadă. Nu va mai vedea niciodată".
Din stânca de la Massabielle - de la Lourdes - Maria,
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Ne punem totuşi o întrebare: dacă Bernadeta a
inimă prea sensibilă pe care mi-ai dat-o. Pentru maica Iosefina
fost preferata Maicii Domnului, pe ea de ce Maica
(superioara) care mi-a spus că nu sunt bună de nimic, mulţumesc!
Domnului nu a vindecat-o? De ce nu a făcut şi pentru ea
Pentru sarcasmele maestrei de novice, pentru vocea ei dură, pentru
o minune să-i înlăture suferinţa aşa cum a făcut şi face cu
nedreptăţile ei, pentru ironiile ei, pentru pâinea umilinţei,
miile de bolnavi vindecaţi? Dimpotrivă, îi spune într-una
mulţumesc! Mulţumesc pentru favorul de a fi primit reproşuri,
din apariţii: "Eu nu-ţi promit să te fac fericită în lumea aceasta
astfel încât surorile să poată spune: «Ce norocoasă sunt că nu sunt
ci în lumea cealaltă". Bernadeta a purtat în trupul ei toată
Bernadeta!» Mulţumesc că am fost Bernadeta, cea ameninţată cu
viaţa o boală foarte grea, o boală
închisoarea pentru că am văzut-o pe
mortală: tuberculoză osoasă. şi,
Sfânta Fecioară, acea Bernadetă, care
pe lângă rănile săpate de boală în
a fost oaia neagră pentru toată lumea
trupul ei, ea a purtat o rană şi mai
atât de neînsemnată încât cine o vedea
dureroasă săpată în inima ei de
zicea: «Asta e?» Pentru acest trup
cei din jur: vorbe, critici, răutate,
suferind pe care mi l-ai dat, pentru
invidie, dispreţ, anchete şi
această boală care mă arde, pentru
durerea supremă, suferinţa
carnea mea intrată în putrefacţie,
suferinţelor la un bolnav:
pentru oasele mele găurite, pentru
sentimentul, gândul de a fi pentru
transpiraţia, pentru febra, pentru
alţii o povară, o epavă inutilă.
durerile mele surde şi ascuţite!
Sfânta Fecioară a făcut cu ea o
Mulţumesc, Dumnezeul meu! Pentru
minune şi mai mare decât dacă ar
acest suflet pe care mi l-ai dat, pentru
fi vindecat-o: a făcut-o să
pustiul şi uscăciunea interioară pentru
înţeleagă că suferinţa ei, acceptată
noaptea pe care mi-ai trimis-o şi
Bolnavii în cărucioare
cu resemnare, cu bucurie, cu iubire, cu înaintea grotei de la Lourdes pentru luminile tale, pentru tăcerea ta, pentru
supunere la voinţa lui Dumnezeu în
tot ce mi-ai dat, pentru tot ce nu mi-ai dat, îţi
unire cu suferinţele lui Cristos, are o valoare infinită
mulţumesc, Isuse!"
pentru mântuirea ei, pentru Biserică, pentru lumea
Pentru cine nu are credinţă, deznodământul
întreagă. Intrată în mănăstirea din Nevers cu numele de
suferinţei e moartea. Pentru cine are credinţă,
Maria Bernarda, vizionara murea la vârsta de 36 de ani
deznodământul suferinţei e viaţa, viaţa fericită de după
cu un cancer uriaş la genunchi, cu
moarte. Sunt locuri pe pământ unde
piciorul intrat în putrefacţie. Merită să
bolnavii gem, plâng, strigă, blestemă, îşi
ascultăm testamentul ei care de fapt este
cer moartea. Cine are fericirea să meargă
un imn de mulţumire şi preamărire
la Lourdes, poate constata că acolo toată
înălţat lui Dumnezeu pentru suferinţele
lumea cântă - inclusiv bolnavii. Strigătul
vieţii pe care i le-a trimis: "Pentru sărăcia
de durere este tranformat în cântec, în
în care a trăit tatăl şi mama mea... Dumnezeul
imn de bucurie: aceasta e minunea cea
meu! Îţi mulţumesc pentru copiii pe care părinţii
mai mare care se petrece la Lourdes.
mei i-au adus pe lume, pentru că eram o gură în
În sfârşit, Maria la Lourdes reaprinde
plus de hrănit, pentru oile pe care le-am păzit,
speranţa tuturor suferinzilor lumii. Ea
îţi mulţumesc?
apare în toată frumuseţea trupului ei
Îţi mulţumesc Dumnezeul meu pentru
înviat şi glorificat. Spunea adesea
procuror, pentru comisar, pentru jandarm,
Bernadeta: "E atât de frumoasă Sfânta
pentru cuvintele dure ale părintelui. Pentru
Fecioară încât cine a văzut-o o dată, nu mai
zilele în care ai venit Fecioară Marie, pentru
doreşte altceva decât să moară ca să o vadă din
cele în care n-ai venit, nu voi fi în stare să-ţi
nou".
mulţumesc decât în Paradis. Pentru palma
Ne învaţă Conciliul: "Mama lui Isus...
primită, însă, pentru glumele proaste făcute pe
glorificată deja cu trupul şi cu sufletul este
seama mea, pentru insulte, pentru cei care m-au
imaginea şi pârga Bisericii... Ea străluceşte ca
tratat de nebună, pentru cei care m-au luat de
un semn de speranţă sigură şi de mângâiere
mincinoasă, pentru cei care m-au luat de profitoare,
pentru
poporul lui Dumnezeu în călătorie pe acest
Bernadette Soubirous
mulţumesc!
(sora Maria Bernarda), pământ" (LG 68). Destinul Mariei va fi
Pentru că n-am ştiut să scriu şi să citesc, vizionara de la Lourdes destinul nostru. Trupul nostru desfigurat
pentru ţinerea de minte pe care n-am avut-o
de suferinţă, măcinat de boală, va fi la
niciodată, pentru ignoranţa, pentru stupiditatea mea, mulţumesc!
înviere frumos, strălucitor, asemenea trupului ei înviat.
Mulţumesc, mulţumesc, căci dacă ar fi fost pe pământ un copil mai
Da, suntem încredinţaţi că prin suferinţă vom ajunge la
ignorant şi mai stupid decât mine, l-ai fi ales pe acela. Pentru
bucurie, prin cruce la înviere, prin moarte la viaţă.
mama mea care a murit de timpuriu, pentru suferinţa pe care am
simţit-o când tatăl meu, vizitându-mă la mănăstire, în loc să o
Pr. Claudiu Dumea
Preluat din vol. Maria în apariţiile sale,
îmbrăţişeze pe mica Bernadeta, m-a numit sora Maria Bernarda,
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti,
mulţumesc Isuse!
http://www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=12
Mulţumesc pentru că ai adăpat cu amărăciuni această
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Duminică, 13 aprilie 2014, s-au împlinit 100 de ani
de la naşterea Preasfinţitului Episcop Iuliu Hirţea, născut
la Vintere la data de 13 aprilie 1914. A fost hirotonit
episcop clandestin la 28 iulie 1949; a făcut 11 ani de
puşcărie iar din 1964 a revenit la Oradea; a murit la 28
iunie 1978. Osemintele au fost aduse în cripta Catedralei
Sfântul Nicolae la 13 mai 2007.
La finalul Sfintelor liturghii de duminică, 13 aprilie,
în parohiile de pe teritoriul Eparhiei de Oradea se vor face
slujbe de pomenire, evocându-se personalitatea fostului
episcop de Oradea.

martie 1946), pentru ca după aceea să funcţioneze ca
asistent la catedra de Drept şi Administraţie Bisericească.
În paralel cu activitatea universitară, îşi va desfăşura
activitatea ca profesor de religie la Liceul „Oltea
Doamna”, unde s-a preocupat de formarea şi educarea
tinerilor în spirit creştin. Mare orator, concurându-l în
această privinţă pe Episcopul dr. Ioan Suciu, a fost
invitat de nenumărate ori la adunările ASTRU-lui de la
Timişoara, unde lua cuvântul, îndrumându-i pe tinerii
intelectuali în spiritul creştin catolic românesc. Se implică
în activitatea ASTRU-lui din eparhia sa, astfel că, la
ultimele exerciţii spirituale desfăşurate la Beiuş în
perioada 7-10 august 1946, a rostit mai multe conferinţe
pentru fete, alături de episcopul Suciu şi de Pr. Tit Liviu
Chinezu, care au ţinut conferinţe pentru băieţi.
În conjunctura instalării guvernului comunist şi a
fraudării alegerilor din 1946, preotul Iuliu Hirţea şi-a
continuat activitatea didactică şi pastorală. Prin predicile
sale, asemenea episcopului Suciu, a criticat faptele
regimului comunist-ateu, chemând pe
credincioşi la marturisirea credinţei. De
aceea, în urma unei conferinţe ţinute la
Şcoala Normală din Oradea, în
Dumineca Misionară a anului 1947, a
fost arestat. A stat închis 15 luni în
beciurile Securităţii din Oradea, fără a fi
judecat şi condamnat. Este eliberat din
închisoare în luna februarie a anului
1949. Reia legătura cu elita ecleziastică
greco-catolică
din
clandestinitate,
continuându-şi activitatea pastorală.
Întrucât canonicul Coriolan Tămâian
renunţase la preluarea funcţiei de
episcop auxiliar, preotul profesor Hirţea
a
acceptat
această
înaltă
responsabilitate. În fapt, aceasta a fost dorinţa şi
dispoziţia episcopului Valeriu Traian Frenţiu, care,
înainte de a fi arestat, hotărâse ca în lipsa lui, episcopia să
fie administrată de Iuliu Hirţea. În 28 iulie 1949, cu
ocazia unei vizite la Nunţiatura din Bucureşti, tânărul
preot Hirţea este hirotonit în secret, ca episcop auxiliar
de Oradea, titular de Nebi, de către Nunţiul O’Hara.
În calitate de conducător al Eparhiei Unite
orădene, organizează colectivul de conducere al eparhiei,
membrii căruia în cazul dispariţiei prin arestare sau
deces, beneficiau în mod automat de dreptul de
jurisdicţie ordinară asupra eparhiei. Îşi asigură astfel
continuitatea prin: preotul Vasile Andercău – vicar
general, Vasile Hossu şi Augustin Egreanu. Ocupându-se
de administrarea Eparhiei şi desfăşurând un apostolat
curajos printre credincioşi, pentru ajutorarea preoţilor cu
familii numeroase, ameninţaţi cu apostazia, la 8
decembrie 1952, a fost din nou arestat.
La 6 iulie 1953, după 7 luni de anchetă este adus în
faţa instanţei, alături de alţi şapte preoţi greco-catolici şi
o studentă, învinuiţi cu toţii că au acţionat în mod
clandestin ca exponenţi ai Bisericii, pe care regimul o

Biografia PS Iuliu Hirţea
Episcopul Iuliu Hirţea s-a născut la 13 aprilie 1914,
din părinţii Teodor şi Vilma, în localitatea Vintere, comuna
Holod, judeţul Bihor. Provenea dintr-o familie de ţărani,
tatăl său fiind muncitor la staţia CFR din Holod. Copilăria
şi clasele primare le petrece în jurul vetrei familiale, la
Vintere, parohie greco-catolică veche, a cărei şcoală
confesională avea, la 1900, 150 de şcolari.
Studiile secundare le urmează la liceul
„Samuil Vulcan” din Beiuş, fiind unul dintre
cei mai eminenţi elevi ai şcolii. Este perioada
în care aprofundează valorile promovate de
învăţământul românesc de la Beiuş, prin
profesorii Ioan Buşiţia, Victor Borlan, Ioan
Teiuşan etc., şi prin pregătirea spirituală a
părinţilor asumţionişti.
Din toamna anului 1931 s-a înscris la
Academia de Teologie Greco-Catolică din
Oradea, iar în anul 1935 a fost trimis la
Roma, unde a urmat cursurile Institutului
„De Propaganda Fide”, specializându-se în
teologie biblică. La data de 7 iunie 1940, a
susţinut teza de doctorat cu titlul „Doctrina
scripturistica et textus biblicus S. Eucherii Lungdunensis”,
la care obţine calificativul „Suma cum laude”. Ca „alumn”
al Colegiului „Pio Romeno”, la 17 mai 1936 a fost hirotesit
diacon de către Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, Iar peste
un an, la 9 mai 1937, în capela Colegiului „Pio Romeno”
din Roma, acelaşi episcop îl hirotoneşte preot.
Se întoarce acasă în perioada premergătoare
începerii celui de-al Doilea Război Mondial, şi din 31
martie 1940 până în 28 februarie 1941 funcţionează ca
preot la Delani, în protopopiatul Beiuşului. Datorită
calităţilor sale, la 1 martie 1941, episcopul Frenţiu îl
numeşte prim-secretar episcopal, funcţie pe care şi-o
îndeplineşte cu conştiinciozitate până la revenirea
episcopiei de la Beiuş, în oraşul de reşedinţă, Oradea, la 15
februarie 1946. Perioada petrecută la Beiuş o valorifică sub
aspect pastoral şi cultural, mai ales în mijlocul tinerilor, şi,
prin erudiţia şi talentul său oratoric, se remarcă în mediile
intelectuale din Beiuş, fiind invitat să ţină conferinţe şi
exerciţii spirituale. Activitatea sa intelectuală a valorificat-o
prin predicile, conferinţele şi articolele de publicistică
apărute în diverse reviste.
Revenind la Oradea, este numit îndrumător spiritual
al Academiei de Teologie (15 februarie 1946 până în 31
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declarase autodizolvată, prin decretul nr. 358/1 decembrie
1948. Pentru activitatea sa din clandestinitate şi pentru alte
capete de acuză false, prin sentinţa nr. 1306 din 6 iulie
1953, este condamnat la 12 ani de temniţă. Verdictul
sentinţei dat de către Tribunalul Militar Oradea a fost
„crimă de înaltă trădare în favoarea Vaticanului”. În
această perioadă, conducerea eparhiei este preluată de
preotul Augustin Egreanu. Cei 11 ani de temniţă i-a
petrecut în închisorile din Oradea, Târgu Ocna, Jilava,
Piteşti, Dej şi Gherla.
Decretul de graţiere din 1964 i-a redat libertatea, dar
nu şi sănătatea pe care anii grei de detenţie i-au măcinat-o.
Datorită faptului că după eliberare a căutat să reia legătura
cu clericii şi credincioşii uniţi, cât şi cu Sfântul Scaun, în
primăvara anului 1966, Securitatea a redeschis acţiunea
informativă împotriva sa şi a apropiaţilor săi, măsură ce
indica plasarea lui în rândul elementelor
„periculoase”.
Pentru a-şi câştiga existenţa, s-a angajat ca
funcţionar-contabil la Fabrica „Vinalcool”, după
ce în prealabil se refăcuse, după boala gravă de
plămâni. Calităţile sale sufleteşti l-au impus şi în
acest mediu laic, unde şi-a câştigat dragostea şi
respectul tuturor angajaţilor.
Anii 1964–1978 reprezintă în fapt a treia
perioadă de pastoraţie după cea din închisoare a
Episcopului Hirţea, şi în ciuda faptului că
persecuţiile şi anchetele nu au încetat, el a reuşit
să ducă şi să transmită mai departe mesajul
credinţei credincioşilor din eparhia sa. Activitatea din
această perioadă are patru mai direcţii: prima, era slujirea
pastorală în beneficiul preoţilor şi al credincioşilor; a doua
era cea petiţionară, prin care, alături de ceilalţi ierarhi greco
-catolici din ţară, s-au adresat conducerii statului comunist
mai multe memorii şi scrisori pentru repunerea în libertate
a Bisericii Române Unite cu Roma; a treia, viza legătura cu
prelaţii din străinătate, cu Biserica Catolică din Occident; a
patra, era consacrată vechii sale pasiuni, studiul şi exegeza
textelor biblice, la care s-a adăugat şi scrierea de poezii.
În calitate de episcop, acceptat dar nerecunoscut de
către autorităţile comuniste, a întreprins împreună cu
ceilalţi ierarhi greco-catolici, o activitate petiţionară ce avea
drept scop recunoaşterea de către Statul comunist a
Bisericii Greco-Catolice. Pentru acest lucru a colaborat
strâns cu episcopii Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, pe
care i-a întâlnit deseori la Oradea, Reghin, Lugoj. A fost
semnatarul a patru memorii adresate lui Nicolae Ceauşescu
şi Congresului P.C.R. care cereau libertatea de cult a
Bisericii Române Unite şi înscrierea ei în rândul
confesiunilor recunoscute. În sprijinul acestei activităţi
petiţionare, le-a cerut preoţilor să se abţină de la
organizarea oricărei activităţi religioase publice tocmai
pentru a-i păzi şi proteja de prigoana autorităţilor
comuniste. Tot în această direcţie petiţionară, se înscrie şi
întrevederea de la Oradea, din luna martie a anului 1970,
cu mitropolitul ortodox Nicolae Mladin din Sibiu.
Episcopul unit orădean i-a cerut acestuia să medieze
favorabil pentru Biserica Română Unită, în momentul
când guvernul va reda libertatea cultului greco-catolic. Însă
poziţia mitropolitului ortodox a rămas aceiaşi ca şi înainte.

După eliberarea din închisoare, Sfântul Scaun i-a
adresat, asemenea şi celorlalţi Episcopi Ioan Ploscaru şi
Ioan Dragomir, o invitaţie de participare la sesiunile
Conciliului Vatican II, pe care nu a putut-o onora din
cauza opoziţiei manifestate de autorităţile comuniste. În
ciuda acestui fapt, a ţinut legătura cu prelaţii catolici din
Occident. A scris de multe ori Papei Paul al VI-lea (1963
-1978), informându-l că greco-catolicii români continuă
să rămână fideli Bisericii Romei, cerându-i să intervină la
conducerea statului comunist român să pună în libertate
cultul greco-catolic.
Pe lângă activitatea pastorală, Episcopul Hirţea a
fost un om al studiului, căci întreaga sa fiinţă era marcată
de o dorinţă puternică de a cunoaşte cât mai mult, din
toate domeniile, atât din domeniul ştiinţelor profane cât
şi din cel religios. Nu s-a mulţumit numai cu slujirea la
Altarul Bisericii lui Dumnezeu şi cu
catedra şcolară, ci – acasă, ca un poliglot
eminent – a început traducerea Sfintei
Scripturi, râvnind să scoată o ediţie critică
şi în limba română. La fundamentarea
temeinică a studiilor sale asupra Vechiului
Testament lucrase cu celebrele izvoare
Vulgata, Itala, Septuaginta ş.a. Datorită
activităţii pastorale, a reuşit să termine
doar o „Introducere în Sfânta Scriptură”.
Cu sănătatea grav păgubită şi forţa de
muncă epuizată, ultimii doi ani din viaţă şi
i-a petrecut mai mult ţintuit la pat. După o
suferinţă de 9 zile, în după-amiaza zilei de 28 iunie 1978,
arhiereul s-a stins din viaţă, într-un spital din Oradea.
Prin purtarea de grijă al celui mai apropiat colaborator al
său, regretatul canonic Coriolan Tămâian, a fost
înmormântat în cimitirul municipal, în imediata
apropiere a capelei zidite de Episcopul Frenţiu. Slujba de
înmormântare, la care au participat foarte multă lume, a
fost oficiată în ritul latin de canonicii diecezei romanocatolice din Oradea, în frunte cu vicarul general Hossu
Laszló. În semn de omagiu, preoţii şi credincioşii ce i-au
fost apropiaţi i-au ridicat o piatră de marmură la
mormânt, pe care a fost gravată o strofă dintr-un poem
de-al său: „Fac parte din istoria creştină,/ Din epoca de
adevăr şi har,/ Ce-a îmbrăcat pământul cu lumină/ Şi l-a
-nfrăţit sub sceptru de Pescar”.
După revenirea Catedralei Sf. Nicolae în
patrimoniul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, la 10
mai 2007, osemintele Episcopului Iuliu Hirţea şi ale
bunului său prieten şi colaborator, canonicul Coriolan
Tămâian, au fost exhumate din cimitirul municipal, şi
după Sfânta Liturghie din 13 mai 2007, au fost depuse în
cripta de sub altar, alături de ceilalţi ierarhi şi canonici.
Faptele vieţii lui au un ecou şi astăzi în cuvintele
testamentului său: „Las ca testament, haitei de lupi atei,
Iertarea, iar vouă iubiţilor mei, binecuvântarea şi să-mi
urmaţi sfaturile. Să nu uitaţi niciodată, să fiţi buni
creştini, să vă iubiţi ţara şi neamul ca pe voi înşivă, să vă
educaţi copiii în dragoste şi iubire, să nu uitaţi că faceţi
parte din Biserica Greco-Catolică, întemeiată de Petru pe
temelia Romei […]”.
Preluat de pe: http://www.egco.ro/news_1444_ro.php
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EPILOG: MĂTURĂTOAREA
Au trecut ani de la cele povestite până acum. Multe
întâmplări au trecut peste Luncuşoara, dar, pentru viaţa
părintelui Man, cea mai însemnată a fost cea care
urmează.
Murise mătuşa Lina, măturătoarea bisericii, oricât de
neînsemnată era slujba ce purtase, părintele Man îi dădu
cinstea cuvenită feţelor bisericeşti: îmbrăcă odăjdiile cele
noi, luă cu el pe ambii cantori şi pe diacul cel tânăr iar
fătul aduse cădelniţa cea de argint.
După slujbă, părintele Man spuse cazania cea mare,
cu iertăciuni de la satul jumătate iar, până la cimitir, citi
şase Evanghelii, le cântă prelung, nu la repezeală, ca la
creştinii de rând. Şi, pentru ca cinstea să fie deplină, după
înmormântare se învoi să meargă şi la pomană, deşi
cinstea aceasta o facea numai la
morţii cei mai bogaţi din sat.
Încă în aceeaşi zi, seara, cinci
muieri bătrâne se grăbiră la casa
parohială, să se îmbie măturătoare la
biserică. Babele, când se văzură
atâtea, începură să se privească cu
pizmă şi cu răutate.
- Tu ai fi putut rămânea acasă,
Chivo, că eu sunt mai bătrână.
- Vei fi! Cu doi ani sunt mai
veche decât tine.
- Las', că va căuta părintele în
carte care suntem mai bătrâne.
- Acum vă îmbulziţi cu toatele, dar, până acum, care
a cercetat mai mult casa Domnului? întrebă o alta,
adunându-şi gura pungă şi luându-şi o poziţie ca pentru
atac, ştiind că ea fusese mai bisericoasă.
La întrebarea asta se facu un tărăboi întreg, o larmă
groasă şi hodorogită. Din când în când, se puteau desluşi
unele cuvinte:
- Auzi colo! N-am fost eu la Sâmpetru la biserică,
Stano?
- Vai de mine, Chivo, să minţeşti aşa!
- La Blagoveştenii? Dar cum să nu fi fost? N-am
intrat deodată, după biserică, de-am cumpărat peşte?
- Nu, soro, îţi faci păcate.
Pe când vorbeau ele aşa, tot mai aprinse de ciudă, în
curtea parohială intră tuşa Antinie, şchioapa. Ea venea
încet, târându-şi cu greu cizma mare şi plină de umflături,
din piciorul stâng. Se apropie de bătrâne, fară ca acestea s
-o bage în seamă; se răzimă de păretele cuhnii şi începu să
asculte cearta.
- Nu se cade să vă sfădiţi pentru o slujbă
bisericească, zise ea după un răstimp. Măturătoare va fi
cine va vrea Dumnezeu.
Cele cinci bătrâne tăcură, se întoarseră şi priviră cu
mirare la Antinie.

- Doar nu vei vrea să fii tu?
întrebă Chiva, voind s-o
privească cu dispreţ, dar,
bătrânele au atâtea pârâiaşe pe
faţă, încât o linie nouă nu se mai cunoaşte şi, astfel, nici
Chivei nu-i reuşi să-şi facă văzut dispreţul.
Doamne, cât sunt de neajutoraţi bătrânii! Când vor
să-şi facă faţa mânioasă, pe tine te pufneşte râsul! Nu-i
mai ajută puterile.
- Va fi cine va vrea Dumnezeu, răspunse tuşa
Antinie.
Cele cinci îşi întoarseră capetele de la Antinie şi
începură să vorbească din nou, dar, acum, mult mai
potolite. Ştiau că şchioapa e mai veche şi cu zece ani
decât oricare dintre ele, ştiau că-i cea mai bisericoasă
bătrână din tot satul şi, deşi şchioapă, începură să se
neliniştească, nu cumva popa s-o aleagă pe Antinie.
Părintele Man nu era acasă, dar
cele şase babe nu se mişcară din
curtea parohială până nu sosi
sfinţia sa.
După ce căută printre botezaţii
cei mai vechi, însemnaţi în
protocoale scrise cu potcoave,
popa zise:
- Între dumneavoastră, Stana e
cea mai bătrână, dar, şi decât ea,
tuşa Antinie e mai veche cu
unsprezece ani şi trei luni. Dacă
dumneaei vrea cu orice preţ să fie
măturătoare, n-aveţi ce face,
trebuie să aşteptaţi până vă vine rândul. E însă o
întrebare: va putea tuşa Antinie ţine biserica curată?
- Nu va putea, răspunseră într-un cor gros cele cinci
babe.
- Cu ajutorul lui Dumnezeu, toate se pot, răspunse
Antinie.
- Adevărat, zise popa, dar pe dumneata prea te
necăjeşte piciorul cel beteag.
- Şi năcazul se biruieşte, cu ajutorul cel de sus.
Deşi nu-i era pe plac bătrâna asta, popa, dacă o văzu
că stăruie, o primi de măturătoare.
- N-am niciun lucru, părinte, începu Antinie; dacă nu
pot face ce face alta într-o zi, voi face în două.
Nu se depărtaseră bine de popa, şi cele cinci
începură:
- Mare prostie a făcut părintele!
- De-acum să vedem piangeni în biserică!
- De-acum să înghiţim la prav!
- Curată batjocură. Oricare dintre noi ar fi fost de o
sută de ori mai bună.
- Ce va zice satul?
Ce? Eu mă duc de-a una (=de una singură) la ficoratoru' şi-i spun, că asta nu se poate.
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biserică decât duminica şi în sărbători, ca orice creştin.
Mai înainte, până a fost mai tânăr, mai intra şi peste
săptămână să se închine, dar, de când l-au copleşit
necazurile, nu-şi mai aducea aminte să facă aşa ceva.
Acum, de când cu măturătoarea cea nouă, de multe
ori 1-a ispitit curiozitatea să meargă să vadă cum mătură
bătrâna, ce face ea de are toată săptămâna de lucru. Dar,
totdeauna, i se punea vreo piedică.
În marţea din luna a treia îl chemară în sfârşit la un
bolnav. Biserica era descuiată, căci măturătoarea venise ca
de obicei după chei.
La uşa bisericii, popa se opri mirat: auzea înăuntru
un glas gros şi hodorogit:
- Doamne, fîe-Ţi milă de mine păcătoasa şi mă
miluieşte. Doamne, nu mă lăsa s-ajung la muncile cele
veşnice. Doamne, primeşte ruga ce-ţi
pot aduce. Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte fară de moarte, miluieştene pe noi.
Glasul răsuna puţin în biserica goală.
Popa ascultă: aceleaşi cuvinte se
începură din nou, aceeaşi rugăciune.
Când deschise uşa, bătrâna, surprinsă,
cercă să se ridice repede din genunchi,
dar nu reuşi.
Părintele simţi o tulburare atât de
adâncă, încât trecu pe lângă Antinie
fară să-i poată spune un cuvânt. Se
uită în dreapta, în stânga, pe sus: totul
era curat ca un pahar. Aşadar,
măturătoarea isprăvise încă de ieri.
Din ziua aceea, părintele veni mai de
multe ori să asculte la uşa bisericii, în
deosebite zile peste săptămână, la ore deosebite. În cele
din urmă se convinse: Antinie isprăvea totdeauna lunea
cu măturatul iar în celelalte zile venea să se roage, să bată
mătănii.
Într-o dimineaţă, cum asculta la uşă, popa auzi
înăuntru: „Închinu-mă Ţie, Doamne" şi, după un răstimp,
o suspinare ca de o uşurare şi cuvintele „Asta-i pentru
popa". Apoi, iar: „Închinu-mă Ţie, Doamne" şi, după un
răstimp, „Asta-i pentru preoteasa".
Părintele înţelese: bătrâna bătea mătănii. Şi facu ea
închinăciuni pentru copiii popii, pentru curatori şi pentru
întreg satul.
Părintele Man simţi o furnicare în tot trupul, apoi o
căldură dulce îi porni de la inimă, îi inundă fiinţa întreagă
şi se trezi cu ochii umezi.
Din dimineaţa următoare, popa îşi luă din nou
obiceiul din tinereţe: se furişa în biserică, trecea pe lângă
bătrână, intra în altar să se închine; măturătoarea părea că
nu-l vede, bătea mătănii pentru popa, pentru preoteasa,
pentru copiii lor. Nu se mira defel că popa venea acum în
toată dimineaţa la biserică.
Se mira însă preoteasa, dar nu cuteza să-i zică nimic.
Nu se mai supăra nici când venea tuşa Antinie, în toată
dimineaţa, după chei. Adevărat însă că, de multe ori, nu
mai trebuia să le caute, ci se scăpa mai uşor de bătrână:
- Du-te numai, îi zicea, e acolo părintele.
SFÂRŞIT

Nu făcuseră zece paşi de la casa parohială, şi se
adunară roată. Şi, peste trei ceasuri, tot îşi mai schimbau
din picioarele bătrâne. Când s-au despărţit, s-au despărţit
prietene.
În dimineaţa următoare, tuşa Antinie veni după
cheile bisericii.
- E miercuri azi, mătuşo, zise popa, va fi de ajuns
dacă vei mătura sâmbătă seara.
- Vreau să mătur azi, părinte. Dacă mături sâmbăta,
praful se simte şi duminică dimineaţa.
Popa îi dădu cheile şi şchioapa, c-un lung surâs pe
faţă, porni încet, trăgându-şi cu greu cizma umflată din
piciorul stâng. În mâna dreaptă, strângea ca pe nişte
moaşte scumpe, cheile sfintei biserici.
Va fi fost soarele în crucea amiezii, când veni Antinie
cu cheile. Ai popii erau deja la masă.
Joi dimineaţa, măturătoarea veni
din nou după chei.
- Dar, mi se pare c-ai măturat ieri,
bunico, zise preoteasa.
- N-am isprăvit deplin, răspunse
Antinie.
Ea luă cu aceeaşi fericire cheile,
ca şi ieri, şi porni în mers domol spre
biserică. Dâra ce-o lăsa cizma din
piciorul cel stâng se cunoştea prin
praful uliţii.
Antinie veni după chei şi joi şi
vineri şi sâmbătă.
- Ţi-ai dat de om, părinte, zise
preoteasa. După cum se vede,
şchioapei îi trebuie o săptămână până
mătură biserica.
Dar, duminică, biserica era ca un pahar: nicicând n-o
mai văzuseră creştinii aşa de curată. Nu se simţea un fir
de praf în aer, nu era un fir de praf pe strane iar aerul era
curat, aer proaspăt de afară, nu înăbuşit ca până acum,
plin de mucegai şi de lumânări stinse.
În săptămâna următoare, tuşa Antinie veni luni
dimineaţa după chei şi apoi, în fiecare dimineaţă, până
sâmbătă.
Părintele nu prea se nimerea acasă când venea
bătrâna, dar preoteasa începuse să se sature de
măturătoare:
- De asta nu mai scăpăm, părinte, îi zise ea. Toată
ziua trebuie să n-am alta de lucru decât să-i caut cheile.
Şi, într-adevăr, uneori căuta preoteasa destul de mult,
până le afla. Le luau copiii popii, se jucau cu ele şi cine
ştie pe unde le puneau.
- Sită nouă, nevastă, răspundea părintele. O să-i
treacă însufleţirea cea dintâi.
Trecuseră însă două luni şi mătuşa Antinie nu-şi lăsa
năravul. Drept că biserica era duminica, totdeauna, ca un
pahar, dar, totuşi, preoteasa n-o putea suferi:
- Încai de-ar ţine cheile la ea! îi zise popii.
- Dacă n-ar fi bolnavi de cuminecat! Dar, când mă
cheamă un beteag, să fug totdeauna până la Antinie?
De două luni însă, popa nu avu niciun bolnav. Era
vremea lucrului, era în sapa porumbului şi oamenii nu
aveau vreme să fie betegi. De două luni, popa nu intra în
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VIZITA DELEGATULUI EPISCOPAL
PR.DANIELE PROSDOCIMO

Pr. Daniele Prosdocimo este delegatul episcopal pentru
pastoraţie în perimetrul oraşului Padova. Însumând 68 de
parohii, alături de comunităţi religioase ori etnice, Padova este
structurată în mai multe protopopiate, a căror activitate este
coordonată de către pr. Prosdocimo.
Duminică, 16 martie 2014, delegatul episcopal a vizitat comunitatea românească grecocatolică din Padova. A luat parte –după mărturisirea Sfinţiei Sale- pentru întâia oară la o Liturghie
în rit oriental. În cuvântul de învăţătură, pr. Prosdocimo a pornit aducând salutul Episcopului
local şi confirmând atenţia şi preţuirea de care se
bucură şi această comunitate, alături de toate celelalte comunităţi de emigranţi, din partea Bisericii
din Padova.
Referindu-se la evanghelia zilei, vindecarea
paraliticului care este coborât în faţa Mântuitorului prin acoperiş de către câţiva prieteni, pr. Daniele i-a îndemnat pe credincioşii români să trăiască perioada Postului ca pe un timp
propice pentru a profita de posibilitatea vindecării sufleteşti,
pe care Dzeu ne-o propune prin „ceilalţi”: în mod deosebit
prin practicarea carităţii şi a generozităţii faţă de aproapele şi
prin frecventarea sacramentului spovezii, în care preotul este
un „altul” rânduit de către Domnul.
I-am mulţumit vicarului episcopal pr. Daniele Prosdocimo pentru prezenţa sa în mijlocul comunităţii româneşti, acesta fiind invitat ca şi pe viitor să ne viziteze. Sf. Liturghie s-a
încheiat cu o cateheză a pr. Aetius Pop despre rugăciune, ca
element constitutiv al drumului Postului Mare.
Pr. Cristian Sabău

HRISTOS A ÎNVIAT!

Îngerul a strigat celei pline de dar: Curată Fecioară, bucură-te! Și
iară-și zic: bucură-te! Că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt.
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că mărirea Domnului
peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane! Iar tu, curată
Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru Învierea celui născut al tău.
Dragi creștini cu aceste minunate cuvinte ale îngerului
ne bucurăm și noi de această mare sărbătoare a Învierii și
trăim în sufletele noastre o renaștere din tristețea,rutina și
din cotidianitatea noastră. Ne bucurăm unul pentru altul în
Domnul, dăruind celuilalt din nimicul nostru această mare
speranță a Învierii, realitate și adevăr pentru noi creștinii.
Marele mister al bucuriei fără margini, al luminii ce inundă
întunericul cel mai ascuns, al puterii nevăzute și
neimaginate își are obârșia în nașterea unui pui de om,
adică în simplitatea ce sfidează universul.
Această mare taină a Învierii să ne unească și să ne
înfrățească nu doar cu cuvinte de consolare ci cu adevărate
sentimente și șimțăminte omenești străbătute din cele mai
înalte ceruri de către darul și iubirea lui Hristos.
Vă dorim un Paște fericit,multă sănătate și bucurie!
Pr. Aetius, pr. Cristian,
subdiaconii Giuseppe și Marius

LA VISITA DEL DELEGATO EPISCOPALE
DON DANIELE PROSDOCIMO

Don Daniele Prosdocimo è il delegato episcopale per la
pastorale nel perimetro della città di Padova. Comprendendo
68 parrocchie, nonché comunità religiose ed etniche, Padova è
strutturata in più vicariati foranei (decanati), la cui attività e
coordinata da d. Prosdocimo.
Domenica, 16 marzo 2014, il delegato episcopale
ha visitato la comunità romena greco-cattolica di
Padova. A preso parte, stando a quello che egli
stesso ha affermato, per la prima volta ad una Liturgia in rito orientale. Nell’omelia, don Prosdocimo ha portato il saluto del Vescovo locale ed ha
confermato l’attenzione e l’apprezzamento di cui
gode anche questa comunità, accanto a tutte le
altre comunità di immigrati, da parte della Chiesa
di Padova. Facendo riferimento al vangelo del
giorno, ossia la guarigione del paralitico che viene
calato da amici dinnanzi a Cristo attraverso il tetto scoperchiato, don Daniele ha esortato i fedeli romeni di vivere il periodo
della Quaresima come un tempo adatto per approfittare della
possibilità di guarigione spirituale che Dio ci propone attraverso gli „altri”: in modo particolare attraverso la pratica della carità e della generosità nei confronti del prossimo e mediante il
sacramento della confessione, nel quale il sacerdote è un
„altro” messo da Dio.
Abbiamo ringraziato il vicario episcopale don Daniele
Prosdocimo per la sua presenza in mezzo alla comunità romena, egli essendo il benvenuto anche per occasioni future. La
Divina Liturgia si è conclusa con la catechesi di p. Aetius Pop
sulla preghiera, quale elemento costitutivo del cammino quaresimale.
p. Cristian Sabău

CRISTO È RISORTO!

„L’Angelo ha gridato a Colei che è piena di Grazia: “O pura
Vergine, rallegrati! Ed ancora Ti dico: Rallegrati! Perché Tuo Figlio è
risorto il terzo giorno dal sepolcro. Illuminati, illuminati, o nuova
Gerusalemme che la gloria del Signore è sorta su di Te. Danza adesso e
rallegrati! E Tu, pura Madre di Dio, gioisci nella Risurrezione di Colui
che hai genarato!”.
Cari cristiani, con queste meravigliose parole
dell’Angelo rallegriamoci anche noi per questa festa della
Risurrezione e viviamo nelle nostre anime una rinascita dalla
tristezza, dalla nosta routine e dalla nostra quotidianità.
Rallegriamoci l’un l’altro nel Signore, dando all’altro dal
nostro nulla questa grande speranza della Risurrezione, che
è realtà e verità per noi cristiani. Il grande mistero della gioia
infinita che innonda le tenebre più nascoste, del potere
invisibile e senza limiti ha origine nella nascita in un
bambino, ossia nella semplicità che sfida l’universo.
Questo grande mistero della Risurrezione ci unisca e
ci renda fratelli non solo con parole di consolazione, ma con
veri sentimenti umani che salgono ai cieli più alti grazie al
dono e all’amore di Cristo.
Vi auguriamo una Pasqua felice, buona salute e
gioia!
P.Aetius, p. Cristian,
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ÎN CAPELA “CORPUS DOMINI” D
IN STR. BEATO PELLEGRINO
Joi, 17 aprilie, orele 18,00: Slujba celor 12 Evanghelii
Vineri, 18 aprilie, orele 18,30: Prohodul Domnului
Sâmbătă, 19 aprilie, orele 21,00: Utrenia Învierii
Duminică, 20 aprilie, orele 10,00: Sf.Liturghie a Învierii
Luni, 21 aprilie, orele 10,00: Sf. Liturghie din Lunea cea
luminată.

NELLA CAPPELLA “CORPUS DOMINI”
IN VIA BEATO PELLEGRINO
Giovedì 17 aprile, ore 18.00: La Celebrazione dei 12 Vangeli
Venerdì 18 aprile, ore 18.30 :"Requiem" del Signore
Sabato 19 aprile, ore 21.00: La Veglia di Pasqua
Domenica 20 aprile, ore 10.00, Div.Liturgia della risurrezione
Lunedì, 21 aprile, ore 10.00 Divina Liturgia
del Lunedì in Albis.

Sanctuarul Maicii Sfinte a Milostivirii de la
TERASSA PADOVANA –(28 km în direcţia Conselve) -pe locul apariţiei Fecioarei Maria în sec al XVlea în faţa unui băieţel mut căruia, redându-i graiul,
îl trimite înapoi la tatăl său şi la preotul paroh să
ducă vestea apariţiei, precum şi cererea Ei, ca acolo
să fie construit un sanctuar.

Il Santuario della Beata Vergine della
Misericordia a TERASSA PADOVANA –(28 km in
direzione Conselve) sul luogo dove la Vergine Maria, nel
‘400, apparì ad un fanciullo sordo a cui, ridonando
l’uso della parola, lo inviò da suo padre e dal parroco a
portare l’annuncio dell’apparizione, nonché la Sua
richiesta che sul posto venisse costruito un santuario).

Sanctuarul Sf.Fecioare a Harurilor de la
VILLAFRANCA PADOVANA (18 km în NV
Padovei) pe locul apariţiei Maicii Domnului în faţa
unei fetiţe mute, înaintea anului 1479). De vizitat:
cripta cu statueta Fecioarei, descoperită în timpul
săpăturilor pentru construcţia Sanctuarului,
frescele pictorului român Mihail Ivanov.

Santuario della Beata Vergine delle Grazie a VILLAFRANCA PADOVANA (18 km nella direzione NV
di Padova) sul luogo dell’apparizione di Maria ad una
fanciulla muta, prima del 1479). Da vedere: la cripta con
la statuetta della Madonna, ritrovata durante gli scavi
per la costruzione del Santuario, gli affreschi del pittore romeno Mihail Ivanov

Opera Divinei Providenţe Sf. Anton
la
RUBANO (6 km în direcţia Vicenza) -Orăşelul
carităţii de la Padova, a fost propus de către
episcopul Girolamo Bortignon în 1955, după ce şi
-a dat seama de numărul mare de oameni invalizi
şi neputincioşi existenţi în teritoriu. Rugăciune în
faţa grotei de Lourdes din curte şi vizitarea
complexului.

L’Opera della Divina Providenza S. Antonio di
RUBANO (6 km in direzione Vicenza) -La cittadella
della carità di Padova fu pensata dal vescovo Mons.
Girolamo Bortignon nel 1955, in seguito alla presa di
coscienza del numero elevato di persone invalide e
non autosufficienti presenti nel territorio. Preghiera di
fronte alla grotta di Lourdes del cortile e visita del
complesso.

Sanctuarul Maicii Domnului de la TESSARA
(18 km de Padova în direcţia Cittadella) -în jurul sec. Al
XV-lea, Fecioara Maria i-a apărut unei fetiţe greu
încercată de o boală. Maica Sfântă a vindecat-o în
chip miraculos, poruncindu-i să fie pusă o imagine a
Ei în bisericuţa sf. Egidiu din apropiere.

Santuario della B.V. DI TESSARA (18 km da
Padova in direzione Cittadella) -verso la metà del 1400 la
Madonna apparve ad una bambina, di salute
cagionevole. La Vergine risanò miracolosamente la
piccola e ordinò che fosse posta la sua immagine
nella chiesetta di Sant’Egidio.

Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu
PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII

Liturghiile se celebrează în fiecare Duminică de la orele 10.00. În
sărbătorile mari, peste săptămână, la orele 18.30.
La Bazilica Sf.Anton (în a 4a duminică a lunii) de la 10.00, în Capela Arhiconfraternităţii.

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ

Le Liturgie vengono celebrate ogni domenica dalle 10.00.
Durante la settimana, solo nelle grandi feste, dalle 18.30.
Presso la Basilica di S.Antonio (nella 4a domenica del mese)
dalle 10.00, nella Cappella dell’Arciconfraternita.

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 3498273615; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; P. Cristian Sabău (Torreglia) Cell: 3461796071,
e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe Munarini (Padova) , Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it
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