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Cristos a Înviat! Mormântul nu-L poate ţine!
Scrisoare pastorală

LA SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII
DOMNULUI
2014
”Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,
Paştile Domnului, Paştile!
Că din moarte la viaţă şi de pe
pământ la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe
noi,
Cei ce-I cântăm cântare de
biruinţă”.
(Canonul Învierii, Cântarea I)

simplu: ”aduceţi-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 ”înfricoşate” şi speriate,
era firesc să nu îi privească pe cei doi
îngeri şi să stea cu ”faţa la pământ”:

Iubiţi credincioşi,

Cristos a Înviat! Mormântul
nu-L poate ţine! ”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 însoţiseră 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
şi
îngroparea
Domnului, venind cu miresme
”au găsit piatra răsturnată de pe
evenimentele au fost prea multe şi s-au
mormânt” (Lc 24,2) iar înăuntru au
întâmplat prea repede pentru ca ele săvăzut ”doi bărbaţi… în veşminte
şi mai aducă aminte de ceva. În acelaşi
strălucitoare” (Lc 24,4) care le-au spus
timp, ”Petru şi celălalt ucenic”(cf. Io.
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Aducerea aminte, neuitarea este
20,3), împreună cu femeile, trăiesc în
suflet o mare bucurie constatând că foarte importantă pentru toţi! Aceeaşi
Isus nu mai era acolo: au ”văzut şi a îngeri ne repetă şi nouă astăzi: aduceţicrezut” (cf. Io. 20,8), au crezut că ”a vă aminte că ”Fiul lui Dumnezeu… a
înviat”! Cu toţii, învăţăcei şi femei lucrat cu mâini omeneşti, a gândit cu
mironosiţe, probabil că ar fi trebuit să minte omenească, a voit cu voinţă
(Cf.
Conc.
Din
fie mai atenţi, să fie preocupaţi nu doar omenească
de ”miresmele” pentru îmbălsămare, ci Constantinopol III), a iubit cu inimă
să creadă mai mult în cuvintele şi omenească” (GS 22). Aduceţi-vă aminte
spusele lui Isus, să fie deja în Galileea şi că s-a ”născut din Maria Fecioara, S-a
să-L aştepte pe Isus înviat. … Şi totuşi, făcut cu adevărat unul dintre noi,
în aceste momente frica, bucuria, asemănător nouă întru toate, afară de
speranţa, aducerea aminte sunt păcat (cf. Evr. 4,15) (GS 22). Aduceţi-vă
sentimentele pe care le trăiesc aminte că ”Mielul nevinovat, prin

apropiaţii lui Isus. Dar, este adevărat că Sângele Său vărsat… ne-a scos din
doar la spusele îngerului ”ele şi-au adus robia diavolului şi a păcatului”(GS 22).
În plus, ştim că ”Isus îşi începe misiunea
aminte de cuvântul Lui” (cf. Lc. 24, 8).
departe de zarva marilor oraşe ale
Dragii mei,
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timpului său, în Galileea neamurilor şi
cu oameni foarte modeşti: nişte pescari
umili şi simpli. Îi alege şi îi pregăteşte
pentru a primi Vestea cea bună şi
Împărăţia lui Dumnezeu, iar ei
abandonând totul Îl urmează” (cf.
Angelus 26. I. 2014). Aceşti oameni îşi
aduc şi ei aminte doar după Înviere de
cuvintele Lui: ”Oare, nu ardea în noi
inima noastră, când ne vorbea pe cale
şi când ne tâlcuia Scripturile”? (Lc. 24,
32). Apoi, Sfântul Pavel, Apostolul
neamurilor, ne mai spune: ”aduceţi-vă
aminte de lanţurile mele”(Col. 4, 18);
”Aduceţi-vă, dar, aminte mai întâi de
zilele în care, după ce aţi fost luminaţi,
aţi răbdat luptă grea de suferinţe” (Evr.
10, 32); ”aduceţi-vă aminte şi de maimarii voştri, care v-au grăit vouă
cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare
aminte cum şi-au încheiat viaţa şi
urmaţi-le credinţa”(cf. Evr. 13, 7).
O astfel de aducere aminte
înseamnă un efort de credinţă,
înseamnă
”metanoia”,
înseamnă
întoarcerea minţii şi a sufletului, a
gândului bun către Dumnezeu şi către
cei care ne-au fost înaintaşi. Ne
aducem aminte, la Învierea Domnului
din acest an, că se împlinesc 250 de ani
de la moartea lui Petru Pavel Aron,
episcopul care a deschis Şcolile Blajului,
”fântâni ale darului” pentru toţi copiii
de români. Şi mai comemorăm 150 de
ani de la moartea lui Simion Bărnuţiu,
”bardul” de pe Câmpia Libertăţii.
Aniversăm, de asemenea, 100 de ani

de la naşterea Preasfinţitului Iuliu
Hirţea, cel care a stat 14 ani prin
puşcăriile comuniste pentru credinţa în
Isus Hristos, şi tot 100 de ani de la
naşterea lui Corneliu Coposu, care a
stat 17 ani în temniţe doar pentru
Adevăr, Dreptate şi Libertate. Se
numesc ”metanoia” aceste aduceri
aminte deoarece cu toţii sunt deja ”în
Casa Tatălui”, învăluiţi în lumina celor
doi îngeri de la uşa mormântului lui
Hristos. După cum trebuie să ne
amintim de cei care au făcut libertatea
noastră posibilă, de cei care fac binele,
de cei care diminuează suferinţa din
jurul nostru. Trebuie să ne amintim de
eroii şi martirii bisericii noastre, de cei
care ne fac să fim mândri de faptul că
suntem români şi creştini.
”Domnul ne cheamă şi astăzi!
Domnul trece pe drumurile vieţii
noastre de fiecare zi. … Ne cheamă să
mergem cu El, să lucrăm cu El, pentru
Împărăţia lui Dumnezeu, în Galilea
timpurilor noastre” (cf. Angelus 26. I.
2014). Hristos cel Înviat este cel care ne
cheamă, El este Cel care ”ne deschide
mintea”(cf. Lc. 24,45). Hristos cel Înviat
este cel care ne îndeamnă să ne
aducem aminte, dar să trăim şi în
contemporaneitate,
”pricepând
Scripturile” (cf. Lc. 24,45), să avem o
perspectivă pentru viitor şi 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
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aminte” (Evr. 13,7) la cruce şi la trebuie să se simtă trimis de Domnul:
înaintaşi, să le urmăm credinţa şi iată, ”Eu vă trimit pe voi” (Io. 20,12)!
exemplul.
Dragii mei,
Hristos a Înviat! De aceea şi eu vă
Dragi credincioşi,
Ne aducem aminte şi de răspunsul îndemn: ”aduceţi-vă aminte de
pe care Petru i-L dă lui Isus, pe malul vremurile străvechi” (Is. 46, 9; Ps. 104
mării Galilei: ”Doamne, Tu ştii că Te 5); ”aduceţi-vă aminte de minunile Lui”
iubesc” (Io. 21,16). Prin aceste cuvinte, (1Cronici, 16,13); ”aduceţi-vă aminte
în această iubire şi cu aceste cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea”
simţăminte ale lui Petru, Sfântul (Lc. 24,9); ”aduceţi-vă aminte de
Părinte Papa Francisc va canoniza în lucrurile părinţilor noştri… şi veţi lua
acest an pe Papa Ioan al XXIII-lea şi pe mărire şi nume veşnic” (Macavei, 2,51)
Papa Ioan Paul al II-lea: primul a şi, mai presus de toate, aduceţi-vă
deschis ”Conciliul Vatican II”, iar aminte de Înviere! ”Viaţa de acum… să
celălalt a făcut să cadă ”zidul o trăiţi în credinţa în Fiul lui Dumnezeu,
Berlinului” şi ”cortina de fier”. Care v-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi
Împreună cu Petru şi cu aceşti doi papi, pentru noi toţi” (cf. Gal. 2,20), pentru
împreună cu Petru Pavel Aron şi cu că ”învierea lui Iisus Hristos din morţi
Simion
Bărnuţiu,
împreună
cu ne-a născut din nou spre speranţă vie”
Preasfinţitul Iuliu Hirţea şi Corneliu (1Petru, 1,3). Vă îndemn încă să vă
Coposu, împreună cu Preasfinţitul aduceţi-vă aminte şi de cei mai săraci
Anton Durcovici şi cu episcopii greco- dar şi de cei bogaţi – cu toţii să se
catolici martiri şi noi putem spune: bucure de Înviere! Aduceţi-vă aminte
”Doamne, Tu ştii toate” (Io. 21,17); Tu de părinţii voştri şi de toţi cei dragi pe
ştii că te iubim; Tu ştii cum ”arde în noi care îi purtaţi în inimă şi în suflet: astăzi
inima noastră” (cf. Lc. 24,32); Tu ştii este ziua cea mare a Învierii; astăzi este
cum ne aducem aminte de patimă şi de ziua cea mare a Adevărului şi a
cruce, de mormânt şi de Înviere ”la dreptăţii; astăzi este ziua cea mare a
frângerea pâinii”(cf. Lc. 24,30-36)! În iertării şi a iubirii; astăzi este ziua cea
aceste cuvinte ale lui Petru, fiecare mare a bucuriei!
creştin trebuie să discearnă şi să aleagă
Tuturor haruri
drumul pe care să meargă spre
şi binecuvântări de la Domnul!
Domnul, fiecare creştin trebuie să aibă
Vă doresc Sărbători fericite
curajul de a propovădui ”în numele lui
şi binecuvântate!
Hristos” (cf. Lc. 24,47), fiecare creştin
Hristos a Înviat!
+ Virgil BERCEA
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Mielul de Paști
Arta creștină în orient și în
occident simbolul mielului se
găsește in pictură,( catacombe la
Roma), afresche în Baziliche (S.
Giovanni in Laterano-Battistero,
Santi Apostoli Pietro e Paolo, Muzei
Vatican și în alte ţări ca și in
California,… Paris), sculpătură,
vetrate(
Biserica
Valdese
a
Roma,)…ect…
Mielul de Paști al Noului
Testament este, pentru creștini, Fiul
lui Dumnezeu, Isus Hristos.
Isaia, profetul cu aproape 200 de
ani înainte de Isus în profeţia sa, în
cap.53,7-12 vorbește de patimile,
moartea
și
preaslăvirea
lui
Messia…îl vede ca un Miel care este
dus spre junghiere, se supune și nu
zice nimic, și este comparat cu o
oaie care este dusă spre a fi tunsă și
nu își deschide gura.
Versetele 7 și 8 sunt folosite la
Liturghie mai precis la proscomidie
când se scoate Agneţul din prescură, și
ultimul
profet
și
primul
al
creștinismului Ioan Botezătorul îl
numește Mielul, când Isus se prezintă
la Iordan pentru a primi botezul.
Iată Mielul lui Dumnezeu, iată acela
care ia în spatele sale păcatele lumi
(Ioan 1,29). Care devine l’Agnus Dei
della liturgia latina (Mielul lui
Dumnezeu).

Biserica interpretează mielul, o
prefigurare a mielului Pascal din
vechiul Testament.Mielul de la tradiţia
ebraică venea tăiat cu o zi înainte de
Paști și Isus Hristos a fost răstignit chiar
în aceea zi. Aceste prefigurări între
Mielul pascal și Hristos au fost găsite referitor la acest sacrificiu, cum trebuie
să fie făcut, - plecând de la Ieșire 12,1 14,46, se referă la dialogul dintre
Dumnezeu, Moise și Aron cînd erau în
Egipt cu privire la prepararea mielului
pascal, la data și luna anului.
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Vechiul Testament
Iesire 12.2
...Luna aceasta să
vă fie începutul
lunilor...

v.5 ...mielul să fie
fără defect...

v.6 ...Înjunghierea
mielului către
seară... 14 Nisan
(prima lună a
calendarului
evreiesc)....

v.7,22,23,
...Stropirea cu
sânge al pragului
de sus al casei și al
ușii...astfel
Dumnezeu văzând
nu va lovi de
moarte pe intîiul
născut al familiei...

Noul
Testament
Luna anului
calendaristic în
care a înviat
Hristos
înseamnă
începutul noi
lumi, noi
creaţii...
Ioan 8,46 Cine
dintre voi Mă
vădește de
păcat?
1Petru 1,19
...ca al unui miel
nevinovat și
neprihănit....
La casul al IXlea, (după
amiază, 12.3015.00), vineri a
fost răstignit
Domnul Isus
Hristos pe
cruce.
Sângele curs din
coasta lui Isus
pe cruce
binecuvântează
și ferește de
rele pe toţi care
cred în El.

v.8 ...Și să mănînce
în noaptea aceea
carnea lui friptă la
foc....

v.9 ...să mâncaţi
totul fript...

v.15 ...modul de
pregătire pentru
mâncarea Mielului
pascal...

v.17 ...sărbătoarea
azimilor și
mâncarea mielului
în amintirea ieșirii
lor din robia
Egiptului...
v. 46 ...oasele să
nu le zdrobiţi...

Isus însuși zice
în timpul de
Ultima Cină
(Mt 26,26):
Luaţi,mâncaţi, acesta
este trupul
Meu.
Sfântul Iustin
face o analogie
cu chinurile lui
Isus pe Cruce
-este modul de
pregătire al
creștinilor
pentru primirea
Sfintei
Împărtășaniei
(al Mielului)...
Sărbătoarea
învierii și
Sfântul Paști în
amintirea ieșirii
din robia
păcatului
strămoșesc.
Ioan 19,33 Dar
venind la Isus ,
dacă au văzut
că deja murise ,
nu I-au zdrobit
fluierele.

Consumarea, mâncarea cărnii de
miel la Sărbătoarea Paștelui este o
tradiţie ebraică, simbolizând mântuire,
liberare și speranţă.
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Mielul lui Dumnezeu este însuși Isus
Hristos, care chiar în timpul Paștelui
ebraic (Pesach), a acceptat să fie
răstignit
pentru
mântuirea
umanităţii.L’Agnus Dei (Mielul lui
Dumnezeu) se cântă în timpul comuni
unii Sfintei Împărtășanii…Mielul lui
Dumnezeu care șterge păcatele
lumii…ai milă și de mine.
Tradiţia de a se mânca carne
de miel de Paști, reprezintă
imaginea blândeţei și inocenţiei,
nevinovăţiei și simbolisează
sacrificiul lui Isus.
Întradevăr mielul face parte
din originea acestei sărbători.In
particolar se referă momentul
când
Dumnezeu
anunţă
poporului lui Izrael că El l-ar fi
eliberat de la sclavia din Egipt,
marcând cu sânge de miel ușile caselor
lor.
Simbolul principale care din toate
timpurile a reprezentat oul este acela
de viaţă, dar și de acela în ce privește
sacralitatea înainte de Hristos.
Unele culturi păgâne consideră
cerul și pământul ca două părţi care
unite formează un ou, în timp ce
egipteni ţineau minte că ar fi centrul
celor 4 elementi: pământ, aer, foc, și
apă. Persianii aveau tradiţia de a dona
și schimba între ei ouă de găină și chiar
pictate de mână , primăvara
reprezentând viaţa, retrezirea naturii,
a fertilităţii, renașterea apoi în
creștinism ca simbol al Învierii, de la

nașterea Omului, speranţa în viaţa
veșnică în ceruri.
Ouăle roșii se pictează de obicei în
Joia Mare, alţii Vinerea Mare; roșu
simbolizând sângele lui Isus. Se
povestește că Maria Magdalena s-a
prezentat în faţa lui Tiberio

(impăratul), și a dat în cadou o ouă
roșii, testimone pentru inviarea lui
Isus. Încă se povestește că Maria la
Maica Domnului ar fi dat a Ponţio Pilat
un coș de aur plin cu ouă, pentru a-l
ruga să elibereze Fiul Său. Pilato i-a
răspuns că nu mai este nimic de făcut,
coșul a căzut pe pământ, și ouăle s-au
răspândit în toate părţile de pe pămînt.
Multe familii nobile, popoare,
naţiuni, au ales ca stemă, animale
feroce ca lei, urși, leoparzi, vulturi,
arătând forţă și putere, dar Biserica a
ales Mielul, un animal care este exact
opusul pentru a indica la sua intima
filosofia: neputinciosul și smeritul vor fi
înălţaţi și cei puternici vor fi umiliţi.
Hristos a Înviat!
Pr Serafim Vescan Iulian
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Sfintele Paști 2014,
celebrată în trei Parohii de părintele Serafim
Într-o
atmosferă
de
mare
sărbătoare, creștinii din parohia
Flaminia-Euclide Roma-Nord au avut o
întreită bucurie auzind că Sfânta
Înviere se va celebra pentru prima dată
și în parohia din orașul Sacrofan și la
Riano unde se merge în fiecare an și

A fost impresionant momentul când
se sting toate luminările în biserică, se
vede numai lumânarea preotului care
cheamă poporul din întuneric, din
mormintele lor să vină să ia lumină,
lumina care este Isus Hristos care vine
să lumineze inimile și viaţa fiecăruia să-

părintele Serafim este și aici numit de
cîţiva ani Capelan în Dieceza di Storta
(Porta Santa Rufina).
Sfânta Liturghie a fost prezidată de
părintele Serafim Vescan Iulian însoţit
de părintele Gheorghe Cristescu și
diacon Dan Pisuc.
Anul acesta s-a citit Pastorala scrisă
de Prea Sfinţitul Virgil care este și
responsabil din partea Sinodului cu
Diaspora și în special in Italia.

i dea speranţa și fericirea veșnică.
Alt moment impresionant a fost
când toată lumea au ieșit afară în faţa
bisericii și ușile bisericii fiind închise,
preotul cu crucea bate de tre ori în ușa
bisericii zicând:” Ridicaţi, porţi,
pragurile voastre și va intra Împăratul
măririi.”
Și cel rânduit răspunde din biserică:
” Cine este Împăratul măririi?”
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Preotul zice: Domnul cel tare și
puternic, Domnul
cel tare în
război...(Ps. 23).
Apoi s-au deschis ușile bisericii și în
sunetul clopotelor se intră în bisericăluminile fiind deja aprinse.
Anul acesta celebrarea Paștilor a
coincis ca şi dată atât pentru ritul latin
cât şi pentru ritul bizantin; fiind biserici
surori, această dorinţă a tuturora este
să se repete tot mai des. Data
următoare când va fi Paștele împreună
va fi 16 aprile 2017și 20 aprile 2025...
Slujba de Paști pentru comunitatea
romano-catolică s-a terminat la ora
2345 și i-am văzut pe italieni
impresionaţi când ei ieșind din biserică,
zeci de români așteptau să intre în
biserică să celebreze și ei Învierea în
limba și ritul lor deși sânt în ţară
străină.

Sacrofano
La ora 600 deși nu am dormit nici un
minut, părintele Serafim însoţit de
părintele Alin Bolduţ, diaconul Dan
Pisuc și studentul teolog Andrei Ciaba
de la Colegiul Pio Romeno, am ajuns în
acest orășel să celebrăm prima dată
Paștile. La ora 630 a început Sfânta
Slujbă și au fost peste 80 de persoane
foarte multe din Făgărași care s-au
mărturisit și împărtășit bucuroși căci
niciodată de Paști nu s-a făcut slujbă în
orașul lor medieval care are un castel
din secolul al XII-lea, rugându-ne să
mergem mai des. Acest proiect rămâne

deschis pentru viitor. Și aici s-a citit
Pastorala a Prea Sfinţitului Virgil.
S-au binecuvântat coșurile cu pască,
ouă roșii și toate bunătăţile aduse de
credincioși pentru a fi sfinţite.

Riano, via Taddeide
La ora 930 am ajuns în acest
Convent, care are originile din timpul
Sfântului Francisc de Assisi, astăzi este
o structură nouă fondata acum
aproape 60 de ani. Citaddella
Ecumenica Taddeide unde în fiecare an
părintele Serafim celebrează Sfintele
Paști pentru un număr destul de mare
de români. Părintele Serafim a adus
lumina Sfintei Învieri de la Roma care
nu s-a stins, fiind oferită în dar la
credincioși. Parohul a fost însoţit de
părintele Alin B., diaconul Dan P., și
studentul teolog Andrei C. Și în această
parohie s-a citit Pastorala de Paști a
Prea Sfinţitului Virgil. Mesajul preoţilor
a fost că puterea lui Isus Hristos inviat,
lumina Sa luminează în adîncurile vieţii
noastre întunecate de păcate care ne
deschide viaţa radicalmente pe un
drum nou. Dacă Hristos n-a înviat
zadarnică este credinţa noastră, zice
Sfânta Scriptură. Noi credem că Hristos
a înviat și este viu și este prezent
mereu în viaţa noastră pe care o
iluminează și ne oferă noi oportunităţi
de sfinţenie pentru a deveni oameni
noi.
Hristos a Înviat!
Mario Fotograful
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Duminica a II-a din Postul Mare
Preacucernice Parinte paroh, iubiti
frati si surori in Hristos, Evanghelia de
azi raspunde la unele intrebari
fundamental umane, cum ar fi, ce este
suferinta si durerea,
bola si neputinta,
vindecarea si bucuria?.
Acestea intrebari sunt
inscrise
in
mod
profund in constiinta
umana si constitue
stari fizice, spirituale si
psihice, care i-si gasesc
alternativa
insanatosirii suficiente
si
medicamentul
refacerii depline numai
in autorul vietii, in
Dumnezeu. Suferinta
este o caracteristica
conaturala omului care
insoteste
pe
toti
oamenii, de lungul
vietii umane. Unii
sufera din cauza bolii
fizice, altii din cauza
unei
suferinte
interioare, spirituale sau pshihice, din
cauza izolarii, marginalizarii, unei
discriminarii si ingiustitie. Se sufera din
cauza pierderii unei persoane dragi, a
pierderii locului de munca, se sufera in
fata unei dificultatii grave sau o
variate de insuccese. Asadar, suferinta
are mai multe forme si sunt mai multi

factori care influenteaza asupra fiintei
umana. Fiecare caz uman are suferinta
si crucea sa.
In cazul Evangheliei din duminica de

azi, am putea ramane foarte
impresionati de scena creata de
insotitori celui imobilizat pe targa.
Acestia din dragoste si compasiune,
pentru prietenul lor, si
printr-o
credinta vie si rodnica,sunt capabili sa
desfaca acoperisul casei pentru a
putea ajunge la Isus. In mod cert este
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impresionanta aceasta actiune
extraordinara, in pofida faptului ca
acoperisul casei la evrei in acele
timpuri era mult mai simplu construit,
se putea ridica usor, intrucat era
fabricat dintr-un material, usor si
simplu, in esenta am putea spune ca
era decapotabil. Nu radicalitatea
actiunii conteaza, aceea de a ridica
acoperisul, ceea ce conteaza si
impresioneaza, era forta actiunii prin
credinta a acestor oamenii care s-au
manifestat la prima aparenta prin
forme chiar ridicule si radicale pentru a
primi un raspuns din partea lui Isus.
Prin urmare, prietenii celui bolnav
astetaptau un semn eliberatoriu di
partea lui Isus. Credinta puternica

datorita incapacitatii sale fizice. Isus ii
spun: ‘’iertate sunt pacatele tale’’. Insa
asa cum am putut observa din
Evanghelie, aceste cuvinte genereaza
reacti si obiecti, murmurari si
contradicti, insulte si persecuti din
partea celor care reprezentau legea lui
Moise. Acestia, erau invidiosi pe Isus,
intrucat Isus era diferit de ei, Isus
preda o invatatura superioara lor, Isus
invata despre iertare si mila, despre
har si mantuirea care vine prin cainta,
prin simplitate, prin daruire si
solidaritate. Pedagogia lui Isus difera,
de a opusilor sai, Isus elibereaza omul
din subjugare si servilism, din
exploatare si santaj, din manevra celor
puternici si aroganti. Isus lumineaza

acestor oameni, corespunde unei
conditii de vindecare. Isus se uita cu
admiratie Ia credinta si strigatul de
durere din inima al acestor oameni, si
patruns de compasiune si mila, Isus
intervine pentru a ridica din neputinta,
pentru a pune in miscare pe paralitic
care nu se putea bucura de viata,

inimile dezorientate si scufundate in
minciuna si intuneric, redandu-i omului
demnitatea de fiu si stapan al lucrurilor
create.
Noi nu putem avea o perfecta
cunoastrere despre intentia pe care o
avea Isus, daca Isus dorea numai
vindecarea sufletului, in mod initial

martie – aprilie 2014 Cruce şi Înviere 15
prin iertarea pacatelor ?, si vindecarea des si a ne impartasi de asemenea des
trupului a fost o consecinta a opozitiei cu Trupul si Sangele Domnului.
Suntem in a doua saptamana a
fariseilor, care nu stiau cu cine se
confrunta, si judecau gresit pe postului Mare. Si asa cum stim: ‘’Postul
Mantuitorul fara
a lua in calcul este perioada în care trebuie sa
atributul divinitatii sale. Acesta este invatam limbajul pocăinţei şi al iertării
reactia Mantuitorului la necredinta prin disciplinarea minţii, spiritului şi
carturarilor: ‘’Eu iti spun, pentru ca sa poftelor noastre, pentru ca nimic să nu
cunoasca ca Fiul Omului are putere de ne împiedice de la a asculta glasul lui
a ierta pacatele, tie iti zic: ridicate, ia-ti Dumnezeu şi a-l căuta. Bucuria Postului
patul tau si merge la casa ta’’. Aceasta vine din încrederea noastră în învierea
priveliste de vindecare genereaza Mântuitorului Isus care ne va elibera
imaginea
atotputernica
a
lui de păcat şi ne va reda viaţa vesnica’’.
Dumnezeu, care pe cei simpli ii Insa conditia esentiala este sa ne
converteste si le deschide poarta spre autoconsideram ceea ce suntem, cu
Imparatia lui Dumnezeu, iar pe cei care limitele defectiunile si imperfectiunile
se opunea , devin tot mai reci, noastre. Numai dacă înţelegem propria
impetriti si nefericiti. Aspectul esential noastră stare de păcătoşi, numai dacă
pe care trebuie sa-l observam este ca înţelegem caracterul indispensabil
Isus pune accent in mod fundamental necesar al pocăinţei şi al reconcilierii,
pe vindecarea sufletului prin cainta si numai atunci totul are orizont si sens
iertarea pacatelor. Asadar Evanghelia etern. Numai atunci Crucea are
de azi da un raspun clar asupra multor semnificatia sa infinita si salvatore;
intrebari
si
nelinisti
umane. numai atunci putem percepe valoarea
a
Învierea.
Astfel,
Medicamentul oricarei boli este Isus. infinita
Daca am sti sa recurgem mereu la constientizand ce este invierea bucuria
acest medicament, am primi nu numai pascală este bucuria eliberării şi a vieţii
multa mangaiere ci insusi viata fericita noi.
vesnica. Aceasta logica a abandonarii
Iubiti frati si surori in Hristos, fara a
cu incredere totala in Dumnezeu crede din adancul sufletului si a inimii
constitue ordinea armonioasa care noastre că avem cu adevărat nevoie de
introduce omul in comuniune cu toate acestea, nu putem intelege
Dumnezeu si ii ofera omului garantia profunzimea si verticalitatea Paştile.
mantuire vesnice. Sa meditam si noi Daca credinta noastra nu este in mod
asupra acestei prioritatii, de a fi si autentic alimentata de acest principiu
ramane in comuniune cu Dumnezeu al Invierii Domnului Hristos, Pastele
prin sfintele Taine, prin a ne spovedi sunt doar un alt pretext pentru
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cumpărături de sărbători; cumparam
mielul si-l frigem pentru a ne satisface
trupul in delectarea sa, insa sufletul
ramane ne patruns de lumina
misterioasa a Invierii, şi atunci,
Sacramentul Spovezii, postirea şi
pomana sunt o pierdere de vreme. Insa
dacă suntem oneşti, simpli, sinceri si
smeriti descoperim in inimile noastre
setea care este superioara egoismul
nostru şi greşelile noastre. Am fost
creati pentru slavă, şi pt premiul
eternitatii fericite, insa, suntem lipsiţi
de această slavă până când Dumnezeu
nu ne umple cu prezenţa Sa., cu lumina
si pacea Sa. Toate lucrurile sunt înnoite
prin victoria lui Isus Cristos – chiar şi

păcătoşii ca noi. Sângele vărsat pe
Cruce îndepărtează intunericul, frica si
moartea. Ne curăţă pe toţii pentru a fi
instrumente si vase noi, care să
primească viaţa nouă a lui Dumnezeu.
Învierea ne umple cu însăşi viaţa lui
Dumnezeu. Prin urmare, Postul Mare
este o oportunitate şi un har, nu o
suferinta si povară, pentru ca nu
putem sa ne delectam pofta carnala.
Să folosim aceste săptămâni ale
Postului din acest an pentru a ne
curăţa şi a ne pregăti in mod pregresiv
inimile, pentru ca să îl putem primi la
Paşti pe Isus Cristos, şi să participăm la
viaţa Sa în cursul intregului an.Amin
Pr. Vasile Orghici

Pelerinaj la Sfântul Anton de Padova
a Parohiei Flaminia-Euclide Roma Nord
În fiecare an la sfîrșitul lunii martie în
orașul Padova are loc întâlnirea românilor
din parohiile greco catolice din Italia. Cu
această ocazie comunitatea din parohia
Roma Nord împreună cu parohul lor
părintele Serafim Vescan Iulian au decis să
partecipe la acest eveniment făcând
totodată un pelerinaj la Sfântul Anton
patronul acestui oraș, și au ţinut în mod
deosebit să fie toţi prezenţi la Solemna
Liturghie închinată acestui sfânt.
Sâmbătă 29 martie-seara zilei se lasă
ușor peste Cetatea Eternă unde în piaţa
Flaminio credincioșii prezenţi în număr de
peste șaptezeci se înbarcă în autocar și
pornesc spre Padova. Binecuvântarea este
dată de preoţii Serafim și Daniel Vereș,
prezent și în acest an și El cu treisprezece

persoane de la Biserica San Salvatore delle
Coppelle. Preoţii fac vecernia, răspunsurile
sînt date de diaconul Dan Piţuc și doi
teologi de la Colegiul Pio Romeno și se
continuă cu Paraclisul la Preacurata
Fecioara Maria după care se intonează
cântece religioase.
În ultima duminică din martie în
calendarului liturgic creștin celebrăm a IVa Duminica a Sfântului și Marelui Post,
timp de rugăciune și reconciliere a omului
cu Dumnezeu, chemare pe care Creatorul
ne o adressează prin preoţii BRU care încă
de la începutul postului ne au explicat de
nenumerate ori semnificaţia și importanţa
postului , a spovezii, și a împărtășaniei.
Cu ajutorul lui Dumnezeu în zorii zilei
de Duminică, ajungem la Camposanpiero
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localitate unde Biserica Sfântului Anton Sfântului, și relicve, printre care și limba
este zidită pe locul unde Sfântul a avut neputrezită a Sfântului Anton. O pace
revelaţia cu Pruncul Isus în braţe. Se divină, o stare de bine pe care cuvintele
cuvine aici să dăm o explicaţie: Sfântul noastre nu pot să o exprime am simţit in
Anton
se
găsea
misionar
la acest loc.
Camposanpiero iar contele acelor ţinuturi
Sfântul Anton de Padova este cunoscut
l-a găzduit în castelul său. În timp ce se de toate lumea de aceea este numit Sfânt
ruga Sfântul casa se umple de lumină iar universal. S-a născut la Lisabona în
contele curios vrea să știe de unde vine Portugalia la 15.08. 1195 într-o familie
această lumină, și intră în camera nobilă, părinţii fiind bun creștini îi trasmit
Sfântului , găsindu-l pe acesta într-o și fiului lor aceste valori. Încă de tânăr
lumină mare cu Pruncul Isus în braţe, și îmbrăţișează viaţa călugărească și ca
dialogând cu el. Contele relatează tuturor misionar peregrinează în Franţa și Italia
această minune, iată de ce Sfântul Anton unde va intra în ordinul franciscanilor. La
apare pe icoane cu Pruncul Isui în braţe, Padova ajunge la sfârșitul vieţii sale
icoane care împodobesc casele în care am deoarece moare tânăr la vârsta de 36 ani,
crescut, a bunicilor noștri iar azi se găsesc în anul 1231 la 13 iunie, zi din calendarul
în casele noastre, cei care le am moștenit catolic închinată Sfântului Anton. Datorită
ca un dar de mare preţ. Ajunși aici vizităm virtuţilor sale Dumnezeu îl inzestrează cu
Biserica, iar preoţii noștrii se pregătesc mai multe daruri: al bilocaţiei, al predicii,
pentru celebrarea Sfântei Liturghi la ora și al viziunii nu doar cu Pruncul Isus, ci și
șapte dimineaţa. Sfânta Liturghie se cu Preacurata fecioara Maria, iar ca o
desfășoară într-o atmosferă deosebită, dovadă a sfinţeniei sale este limba
credincioșii dau răspunsurile cuvenite și neputrezită, așa cum am scris mai sus,
cer haruri care nu întârzie să se facă păstrată într-un relicvar de aur în Bazilică
simţite. După Sfânta Liturghie ne înbarcăm din anul 1263, și care se poate vedea și azi
din nou în autocar și ne îndreptăm spre de pelerini. Multitudinea minunilor atât
Padova. În jurul orei nouă ajungem la din timpul vieţii cît și după moartea sa i-au
Bazilica Sfântului Anton la Padova unde adus o mare faimă și numele de făcător de
doamnele au organizat un parastas pentru minuni.
pomenirea sufletelor care nu mai sunt
La ora 12 si 15 minute credincioșii
printre noi dar amintirea lor este vie in români care au venit din toată Italia se
inimile și minţile noastre. Părintele găsesc în Bazilică, pentru a partecipa la
Serafim rostește rugăciunea pentru Sfânta Liturghie în limba română, care va fi
parastas și binecuvântează bucatele concelebrată de Preasfinţitul Episcop Virgil
pregătite. Toţi luăm parte la această masă Bercea de Oradea, rectorul Colegiului Pio
frăţească, după care intrăm în Bazilică Romeno de la Roma Gabriel Buboi,
pentru a o vizita. Bazilica este grandioasă, părintele Ioan Pop responsabil Comunităţii
cuprinde mai multe altare, mormântul Greco catolice din Italia…
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Iar pentru noi cei de la Roma este o
mare cinste și onoare să-l vedem și pe
părintele nostru Serafim între cei care
concelebrează. După salutul de bun venit
Preasfinţitul Episcop Virgil Bercea
investește cu brâul roșu pe părintele Ioan
Pop și investește cu crucea pectorală pe
alţi patru preoţi. Începe Sfânta Liturghie
oferită în cinste
Sfântului Anton din
Padova.
Sfânta
Liturghie
este
înălţătoare,
iar
harurile care se
revarsă
asupra
noastră
ne
eliberează, și ne
ușurează sufletele
apăsate
de
nenumărate griji și
nevoi, pe care le
știm numai noi
românii emigranţi.
După
citirea
Evangheliei
Preasfinţitul
Episcop
Virgil
Bercea ia cuvântul,
și după o scurtă
predică a ţinut încă
o dată să ne salute
și
să
ne
mulţumească pentru prezenţă, într-un
mod unic în felul său, așa cum numai
Preasfinţia sa știe să o facă, precizând
respectul pe care dânsul îl are pentru
“curajul nostru al românilor de a ne lua
viaţa în mâini “ și a merge în altă ţară
pentru un loc de muncă mai bine plătit și
un trai mai bun, dar care și-au păstrat
credinţa și nădejdea în Dumnezeu și

Biserica Strămoșească. Sfânta Liturghie își
reia cursul firesc ajungând la momentul
principal: împărtășania la care credincioșii
partecipă în număr mare, mulţumind încă
o dată lui Dumnezeu pentru jertfa Fiului
său, care a coborât încă o dată pe altare și
in inimile noastre. Sfânta Liturghie s-a
terminat,
părintele
Episcop,
dă
binecuvântarea
și parcurge cu
greu spre ieșire
culoarul
din
Bazilică, pentru
că credincioșii îl
înconjoară și-i
cer
binecuvântarea
particulară,
manifestânduși bucuria, de al
avea
în
mijlocul nostru.
Mulţumim
Preasfinţitului
Episcop pentru
prezenţa
și
rugăciunea
înălţată pantru
noi
românii
emigranţi și-l
așteptăm
în
mijlocul nostru
ori de câte ori va avea oportunitatea să
vină la Roma.
Ne luăm rămas bun de la Sfântul Anton
și cu certitudinea că cererile noastre au
fost ascultate ne înbarcăm în autocar, și
pornim pe drumul de întoarcere la Roma.
Rugăciunea continuă în autocar cu
recitarea Rozarului și Calea Crucii,
rugăciune specifică Sfântului și Marelui
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Post, parcurgând în mintea noastră cererile noastre, minuni pe care nu a
drumul făcut de Isus de la condamnare încetat să le facă până în zilele noastre.
până la înmormântarea sa. Câteva
Țin să precizez că organizarea și
credincioase întonează cântece religiose. desfășurarea pelerinajului l-au avut
Am ajuns la Roma, ne îndreptăm pașii spre coordonator pe părintele Serafin Vescan
locuinţele noastre cu amintirea unui Iulian, căruia îi mulţumim pentru tot ce
pelerinaj deosebit și de neuitat, așa cum face pentru noi.
de neuitat sânt minunile care constau în
Simona Pop
ajutorul pe care ni-l dă Sfântul Anton, la
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25.03.2014, Roma: Hramul Colegiului Pontifical Pio Romeno
Marţi, 25 martie 2014, s-a sărbătorit hramul
Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, care
este pus sub patronajul Bunei Vestiri, citim pe
situl PioRomeno.com. Sfânta Liturghie a fost
celebrată la orele 6.30 de către Preasfinţia Sa
Mihai, Episcop Auxiliar de Făgăraş şi Alba-Iulia,
Vicarul Bucureştilor. Au concelebrat pr. rector
Gabriel Buboi şi pr. Vasile Man, vice-rectorul
Colegiului. În aceeaşi zi, la orele 13, s-a celebrat
rânduiala Acatistului Maicii Domnului, în
biserica din incinta Colegiului, în prezenţa
Cardinalului Leonardo Sandri, prefectul
Congregaţiei pentru Bisericile Răsăritene şi a
Preasfinţiei Sale Mihai.
La eveniment au mai fost participat:
Excelenţa Sa dl. Bogdan Tătaru-Cazaban,
ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun;
dl. profesor Ionel Haiduc, preşedintele
Academiei Române, împreună cu cei patru vice-preşedinţi ai instituţiei, precum şi
reprezentanţi a Universităţilor Pontificale din Roma unde studiază alumnii Colegiului Pio
Romeno, rectori ai Colegiilor Pontificale Orientale, împreună cu prieteni şi studenţii
Colegiului. După momentul de rugăciune, cei prezenţi au participat la prânzul festiv
oferit cu această ocazie.
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25.04.2014,Blaj: Canonizarea Fericiţilor Papi Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al II-lea
(comunicat)
Biserica Catolică se află în faţa unui eveniment de importanţă mondială, ce va avea loc
duminică, 27 aprilie, la Roma: canonizarea Fericiţilor Papi Ioan al XXIII-lea şi Ioan Paul al II-lea.
Fericitul Ioan Paul al II-lea, cunoscut ca un globetrotter care a făcut 104 de călătorii în afara
Italiei (mai multe decât ale tuturor celorlalţi Papi de dinaintea sa, luate împreună, printre care
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şi în România, în 1999), a contribuit decisiv la căderea “zidului Berlinului” şi a “cortinei de fier”,
a fost pe Scaunul Sfântului Petru între 1978 şi 2005 şi a fost beatificat de Papa Benedict al XVIlea în 1 mai 2011. Fericitul Ioan al XXIII-lea, cunoscut în special pentru convocarea Conciliului
Vatican II, a fost Papă între 1958 şi 1963. A fost beatificat de către Papa Ioan Paul al II-lea în
2000.
Papa Francisc a fost
întrebat cum îi descrie pe
Papii pe care îi va canoniza
în 27 aprilie 2014 şi a
răspuns: “Fericitul Ioan al
XXIII-lea a fost un pic ‘preot
de ţară’, un preot care îi
iubeşte pe fiecare dintre
credincioşi şi ştie cum să
aibă grijă de ei – el a făcut
acest lucru ca Episcop şi ca
Nunţiu. A fost sfânt,
răbdător, a avut un bun
simţ al umorului şi, mai
ales prin convocarea Conciliului Vatican II, a fost un om curajos.” Despre Fericitul Ioan Paul al
II-lea, Papa Francisc a spus: “Mă gândesc la el ca la marele misionar al Bisericii, pentru că el a
fost un om care a vestit Evanghelia pretutindeni”.
La moartea Papei Ioan Paul al II-lea, pelerinii prezenţi în Piaţa Sf. Petru din Vatican au
strigat: “santo subito” – cerând canonizarea sa. El a fost beatificat în 2011, în cadrul unei
ceremonii la care au participat peste două milioane de pelerini. Pentru evenimentul de
duminică, 27 aprilie, s-a anunţat deja de posibila cifră de cinci milioane de credincioşi pentru a
participa la canonizarea, declararea ca sfinţi a celor doi Papi. La ceremonia de la Roma, de pe
27 aprilie, vor participa pelerini din Episcopiile romano-catolice şi greco-catolice din România,
însoţiţi de Episcopi, preoţi şi persoane consacrate. Vor fi prezenţi jurnalişti şi reprezentanţi ai
oficialităţilor statale.
Beatificarea este prima treaptă a recunoaşterii oficiale, din partea Scaunului Apostolic al
Romei şi a Sfântului Părinte Papa, a sfinţeniei unui creştin catolic, trecut la cele veşnice, în
urma unor investigaţii începute în Dieceza de care aparţinea şi continuate la Congregaţia
pentru Cauzele Sfinţilor de la Roma. Sunt luate în cauză pentru beatificare martirizarea pentru
credință sau practicarea virtuţilor în chip eroic – în acest caz se cere însă verificarea unei
minuni petrecute prin mijlocirea slujitorului lui Dumnezeu. Proclamarea ca “fericit” înseamnă
şi autorizarea cultului public al celui care are faima sfinţeniei, mai ales cultul liturgic în cadrul
Bisericii locale, de provenienţă. Beatificarea este, după dreptul canonic, o etapă necesară a
procesului de canonizare.
Canonizarea este ultimul grad al proclamării sfinţeniei unei persoane. Este un act solemn şi
definitiv celebrat de Episcopul Romei ca urmare a constatării unei a doua minuni, înfăptuite
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prin mijlocirea fericitului, minune care nu poate fi explicată prin posibilităţile ştiinţei empirice
la data petrecerii sale. Canonizarea aduce cu sine certitudinea că noul sfânt se află acum în
slava cerească, mijlocind pentru credincioşi la Domnul. Cultul său este extins acum la întreaga
Biserică Catolică, fiind trecut numele în canonul sfinţilor, lista oficială a sfinţilor din Biserica
universală.
Biserica Catolică din România a avut, în ultimul deceniu, cinstea ca Sfântul Scaun Apostolic
al Romei să proclame prin voinţa Sfântului Părinte Papa beatificarea Episcopilor Szilárd
Bogdánffy (în 2010), János Scheffler (în 2011) şi a Mons. Vladimir Ghika (în 2013), morţi sub
teroarea comunistă. De asemenea, la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor se află în analiză
dosarul recunoaşterii martiriului a şapte Episcopi greco-catolici din România, care şi-au dat
viaţa pentru credinţă în cadrul persecuţiei comuniste, în vederea beatificării lor. (Biroul de
presă al Mitropoliei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, Blaj)
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20.04.2014, Roma: Papa Francisc: Iubirea a triumfat
În mesajul său de Paşti către cetate şi lume, “Urbi et
Orbi”, Papa Francisc s-a concentrat pe victoria iubirii adusă
de moartea şi învierea lui Isus Cristos. “Mesajul pe care
creştinii îl duc lumii este acesta: Isus, Iubirea întrupată, a
murit pe cruce pentru păcatele noastre, dar Dumnezeu
Tatăl l-a înviat şi l-a făcut Domn al vieţii şi al morţii”, a spus
el. “În Isus, iubirea a învins asupra urii, milostivirea asupra
păcatului, binele asupra răului, adevărul asupra minciunii,
viaţa asupra morţii.”
Pontiful a subliniat că Vestea cea Bună “nu este numai
un cuvânt, ci este o mărturie de iubire gratuită şi fidelă:
înseamnă a ieşi din sine pentru a merge în întâmpinarea
celuilalt, înseamnă a sta aproape de cel care este rănit de
viaţă, înseamnă a împărţi cu acela căruia îi lipseşte necesarul, înseamnă a rămâne alături
de cel care este bolnav sau bătrân sau exclus…” Finalul mesajului a fost de fapt o
rugăciune către Isus Înviat: “Ajută-ne să te căutăm pentru ca toţi să te putem întâlni, să
ştim că avem un Tată şi să nu ne simţim orfani; să te putem iubi şi adora. Ajută-ne să
învingem plaga foametei, agravată de conflicte şi de imensele irosiri la care suntem
adesea complici. Fă-ne capabili să îi ocrotim pe cei lipsiţi de apărare, mai ales pe copii,
pe femei şi pe bătrâni, uneori făcuţi obiect de exploatare şi de abandonare.”
Rugăciunea i-a inclus şi pe cei afectaţi de virusul Ebola în Guineea Conakry, Sierra
Leone şi Liberia. Un loc special a ocupat în rugăciune Siria: “Te rugăm, Isuse glorios, fă să
înceteze orice război, orice ostilitate mare sau mică, veche sau recentă! Te implorăm,
îndeosebi, pentru Siria, iubita Siria, pentru ca aceia care îndură consecinţele conflictului
să poată primi ajutoarele umanitare necesare şi părţile în cauză să nu mai folosească
forţa pentru a semăna moarte, mai ales împotriva populaţiei lipsite de apărare, ci să

22 Cruce şi Înviere martie – aprilie 2014
aibă curajul de a negocia pacea, aşteptată de acum de prea mult timp!” Au fost amintiţi
apoi locuitorii din Irak, israelienii şi palestinienii, victimele din Africa şi tensiunile din
Venezuela.
“Prin Învierea Ta”, a continuat Papa Francisc, “pe care în acest an o celebrăm
împreună cu Bisericile care urmează calendarul iulian, te rugăm să luminezi şi să inspiri
iniţiative de pacificare în Ucraina, pentru ca toate părţile interesate, susţinute de
comunitatea internaţională, să întreprindă orice efort pentru a împiedica violenţa şi a
construi, într-un spirit de unitate şi de dialog, viitorul ţării. Fie ca ei ca fraţi să poată
cânta astăzi Cristos a înviat. Pentru toate popoarele de pe pământ te rugăm, Doamne:
Tu care ai învins moartea, dăruieşte-ne viaţa Ta, dăruieşte-ne pacea Ta! Iubiţi fraţi şi
surori, Paşte fericit!”
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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
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