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”Tu ești Petru și pe această
piatră voi zidi Biserica Mea, și
porțile iadului nu o vor birui.
Ție îți voi da cheile Împărăției
cerurilor; orice vei lega pe
pământ, va fi legat și în cer,
și orice vei dezlega pe pământ
va fi dezlegat și în ceruri.”
(Mt. 16,18-19)

ÎN ACEST SEMN VEI ÎNVINGE
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PASTORALA DE CRĂCIUN A PS VIRGIL
Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul. (Lc 2, 10)
Dragi credincioşi,
Naşterea Domnului nostru Isus Cristos
aduce în fiecare casă şi în fiecare
persoană
bucuria
sfântă
a
Crăciunului.„Bucuria
evangheliei
umple inima şi viaţa celor care se
întâlnesc cu Isus. Cei care se lasă
mântuiţi de El sunt eliberaţi de păcat,
de tristeţe, de golul interior, de
izolare. Cu Isus Cristos mereu se naşte
şi se renaşte bucuria” (Papa Francisc,
Evangelii Gaudium, 1). Sufletul omului
este mai bun, inima mai iertătoare,
îngerii vin şi pacea domneşte. Aceste
momente le-am trăit pe când eram
copii dar şi acum, la acest ceas târziu
al istoriei, simţim că Domnul vine cu
aceeaşi bună mireasmă spirituală, cu
aceeaşi lumină lină de sărbătoare pentru tot omul. Naşterea Domnului reprezintă
şi pentru Ţară, pentru Ţara noastră, un moment de bucurie şi de încredere, de
demnitate şi de speranţă, de aducere aminte şi de propuneri pentru viitor,
pentru ziua de mâine.
Cristos se naşte, este ceasul bucuriei şi ne amintim că îngerul Gavril îi spune
Mariei: „Bucură-te!” (Lc 1,28); de bucurie a săltat pruncul în sânul Elisabetei când
a vizitat-o Maria (cf. Lc 1,41); de bucurie în credinţa de Dumnezeu a tresăltat
spiritul Mariei (Lc 1,47); plin de bucurie era Ioan Botezătorul când îl vestea pe Cel
care trebuia să vină (In 3,29); şi, de bucurie în Spiritul Sfânt a tresăltat şi Domnul
(Lc 10,21). Isus Cristos se naşte în lume ca să ne aducă bucuria (cf. In 15,11), vine
pentru ca această bucurie să rămână şi nimeni să nu o ia de la noi (cf. In 16,22)
iar noi, „plini de bucurie”(cf. Fapte 13,52), de bucuria Naşterii Domnului suntem
chemaţi să o transmitem altora (cf. Fapte 8,8) (Cf. Evangelii Gaudium, 5).
Bucuraţi-vă dragi credincioşi: Domnul ne aduce astăzi pacea şi bunaînvoire,
încrederea şi libertatea fiilor lui Dumnezeu, tăria şi curajul de a ne păstra
credinţa! Dragii mei, în acest spirit al bucuriei Îngerul le spune păstorilor: „nu vă
temeţi. … vi s-a născut azi Mântuitor, care este Cristos Domnul” (Lc 2, 10-11)! Vă
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îndemn şi eu împreună cu îngerii dar şi cu Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea:
„nu vă temeţi să-l primiţi pe Cristos şi să acceptaţi puterea Sa! Deschideţi larg
porţile inimilor voastre lui Cristos” (Ioan Paul al II-lea, 22 octombrie 1978)!
Precum în urmă cu 2000 de ani Domnul a venit într-o peşteră, tot aşa a venit şi în
urmă cu 25 de ani când, prin jertfa tinerilor, ne-am dobândit libertatea şi
demnitatea şi, tot astfel Domnul vine şi astăzi. Cristos Domnul „ştie ce este în
sufletul omului!”Domnul a ştiut bine ce a fost în inima păstorilor dar a ştiut şi ce a
fost în sufletul celor trei Crai de la răsărit când le-a primit darurile, precum a ştiut
bine şi ce a fost în inima tinerilor din preajma Crăciunului anului 1989 care i-au
oferit alte daruri: sufletul, inima şi viaţa lor. Au trecut, dragi credincioşi, 25 de ani
de la căderea zidului Berlinului, a „cortinei de fier”, de la căderea comunismului
şi în ţara noastră. Ei, tinerii de la Timişoara sau Bucureşti, de la Sibiu sau Braşov
de la Iaşi sau Oradea l-au întâmpinat pe Mântuitorul cu jertfa lor, nu le-a fost
frică deoarece ştiau că viaţa lor se împletea cu bucuria Naşterii Domnului. Da, nu
le-a fost frică! În bucuria şi tăria lor de caracter noi ne trăim astăzi libertatea; în
bucuria şi dăruirea lor noi astăzi putem propovădui Evanghelia; în bucuria şi
jertfa lor astăzi noi trăim Crăciunul. Dragi credincioşi, Domnul vine! Din păcate, în
locurile unde s-a născut, a copilărit şi şi-a împlinit sacra sa misiune Isus nu este
pace. Pe acele meleaguri unde odată „îngerii cântau iar păstorii lăudau şi
preamăreau pe Dumnezeu” (cf. Lc 2,14-20), în Ţara Sfântă, domnesc prea multe
ideologii şi ambiţii omeneşti care atentează la siguranţa şi libertatea persoanei
umane. În Noaptea Sfântă de Crăciun suntem chemaţi să fim uniţi în rugăciune şi
în sfânt colind cu toţi cei care trec prin grele încercări în Ţara Sfântă dar şi în Siria,
Irak, Nigeria, Sudan sau Ucraina, pentru pace şi bună înţelegere între oameni şi
naţiuni, între familii şi popoare.
Dragii mei, „fiţi cu mintea întreagă şi privegheaţi în rugăciuni. … dar, mai presus
de toate, să aveţi o dragoste statornică între voi” (1Pt 4,7-8): răspundeţi răului cu
binele, neîncrederii cu speranţa, dezolării cu credinţa, răzbunărilor cu iubirea (cf.
Lc 6,35). Noi, cei care am primit bucuria, noi cei care l-am primit pe Isus în viaţa
noastră, trebuie să-l oferim şi altora, să dăruim bucuria aceasta neasemuită şi
celor care însetează după ea pentru că: „noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a
trimis pe Fiul; … iar noi am cunoscut şi am crezut iubirea” (cf. 1 Ioan 4, 14-16) (Cf.
Papa Benedict al XVI-lea, 21 octombrie 2014). Uniţi cu Isus, căutăm ceea ce el
caută, iubim ceea ce el iubeşte. În fond, ceea ce căutăm este slava Tatălui, trăim
şi acţionăm „spre lauda gloriei harului său” (Ef 1,6) (Cf. Papa Francisc, Evangelii
Gaudium, 267). Dragi credincioşi, vedem că Isus se naşte într-o lume în care
singurătatea persoanei umane devine o constantă, în care parcă uităm să ne
povestim lucrările Luminii unii altora, în care foarte mulţi tineri români, dar nu
doar români şi nu doar tineri, sunt la muncă prin Europa sau prin lumea largă,
într-o lume în care avem tot mai mulţi copii rămaşi singuri, fără părinţi, cu bunicii
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sau cu neamurile, într-o lume în care numărul celor săraci devine tot mai mare.
Este o realitate pe care nu putem să o ascundem, pentru că ea aduce atâta
suferinţă şi nelinişte, încât, de la un punct încolo, doar credinţa în Dumnezeu,
doar nădejdea în tăria celor sfinte pot dărui inimii însingurate o cale şi un adevăr
care să o lumineze. Da, Isus vine din nou pentru fiecare în parte, pentru fiecare
acolo unde el este. Iar dacă Domnul este atât de bun, la rândul nostru şi noi
trebuie să fim buni cu cei singuri, să-i respectăm pe cei plecaţi printre străini, să
mângâiem pe copii şi pe cei vârstnici, să-i ajutăm pe cei nevoiaşi: „să ne iubim
unii pe alţii” (cf. Io 13,34). Să nu uităm că Isus Cristos, prin venirea sa în lume,
prin patima, moartea şi învierea Sa ne-a recâştigat demnitatea şi libertatea de „fii
ai lui Dumnezeu” (Cf. Conciliul Vatican II, Dignitatis Humanae, 3). Această
demnitate şi această libertate sunt infinit de preţioase pentru că se împărtăşesc
din sfinţenie şi, drept firească urmare, ele trebuie promovate şi apărate
împotriva oricăror violenţe şi discriminări spre binele tuturor din întreaga lume
(Cf. Papa Francisc, Discurs la Parlamentul Europei, 25 noiembrie 2014).
Crăciunul este Sărbătoarea bucuriei fiind Sărbătoarea aducerii-aminte de
Naşterea lui Cristos; Crăciunul este Sărbătoarea curajului şi comemorării celor
dragi, victime ale comunismului şi ale altor atâtea orori ale istoriei omenirii;
Crăciunul este Sărbătoarea Buneivestiri pentru tot poporul şi a respectului pentru
cei încercaţi şi în suferinţă; Crăciunul este Sărbătoarea Adevărului care vine şi
Sărbătoarea demnităţii şi libertăţii fiinţei umane, Crăciunul este Sărbătoarea
Naşterii Domnului, a colindelor, a noastră, a tuturor.
La tot omul de bunăvoinţă şi fiecăruia în parte vă urez:
Sărbători Fericite cu pace şi bucurii de Naşterea Domnului!
La mulţi Ani cu sănătate!
PS Virgil Bercea Episcop de Oradea

PAPA FRANCESCO A PRIMIT UN GRUP DE ROMÂNI
UNIŢI CU ROMA SĂ CELEBREZE SFANTA LITURGHIE
ÎN CAPELA REŞEDINŢEI SALE, DOMUS SANCTAE MARTHAE
Papa Francesco a primit un grup de
români Uniţi cu Roma din Parohia
Roma Nord să celebreze Sfânta
Liturghie în Capela reşedinţei sale,
Domus Sanctae Marthae.
Marţi 4 noiembrie 2014, la ora 6.30
dimineaţa, zi de toamnă târzie,
plouase noaptea, era puţin racoare,
câteva persoane pe strada, iar un
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grup de români gălăgioși, aşteptau nerăbdători la una din porţile Vaticanului să
intre să-l întâlnească pe Papa Francesco, să-l vadă de aproape, să ia
binecuvantare, să-i sărute mâna, pentru mulţi dintre ei poate prima şi unica dată
au această oportunitate în viaţă.
Episcopul italian pe zona Roma Nord, mons. Guerino Di Tora a spus la
protopopiatul din care şi eu fac parte că Papa Francesco vrea să întâlnească toate
parohiile din dieceza Romei, astfel devenind posibil să fac şi eu cerere pentru că
sunt capelan în acestă zonă de la periferie pentru români. Cu această ocazie, pe
data de 20 martie a. c. , am făcut cerere şi la începutul luni octombrie am primit
răspunsul afirmativ semnat de secretarul personal al papei Francesco, Mons.
Fabian Pedacchio .
Numarul este limitat, numai 25 de persoane, inclusiv cu parohul. Noi am împărţit
numărul de persoane şi cu comunitatea parohială “Delle Coppelle” unde este pr.
Daniel Vereş , fiind prezent şi dânsul împreună cu pr. Claudiu C., pr. Horia, doi
seminariști şi câţiva credincioşi.
În Capelă la Sfânta Liturghie erau prezenţi şi alţi preoţi catolici, un episcop din
Germania, alţi oaspeţi care priveau uimiţi când au intrat patru preoţi cu veşminte
orientale de rit bizantin, credincioşi şi copii îmbrăcaţi în costume tradiţionale
româneşti.
Când a trebuit să iau binecuvântare de la Sfântul Parinte pentru a citi sfânta
Evanghelie emoţiile au fost foarte intense, pentru mine personal.
În predică Papa a vorbit de gratuitatea pe care ne-o dă Dumnezeu şi să nu o
refuzăm prin egoism şi dorinţă de putere ...
Papa a comentat Evanghelia de la Luca 14,15-24 despre invitaţii care nu onorează
invitaţia la sărbătoare prin invocarea diferitor pretexte.
Stăpânul îi cere slujitorului să-i constrângă pe oameni să intre la sărbătoare.
”De atâtea ori Domnul trebuie să facă astfel faţă de noi, să ne „constrângă„ prin
atâtea dovezi mereu altele. Constrange inima, pe acel suflet să creadă că există
gratuitate în Dumnezeu, că iubirea Lui Dumnezeu este darul cel mai mare. Isus
este cel care a plătit sărbătoarea, prin umilirea Sa până la moarte, moarte pe
cruce. Când ne îndreptăm privirea spre cel răstignit să ne gândim că aceasta este
intrarea la sărbătoare. Da Doamne, sunt păcătos, am încredere în Tine, nu sunt
dezamăgit pentru că Tu ai plătit tot ce era de plătit”.
Papa a încheiat cu aceste cuvinte: „Biserica ne cere să nu ne fie teamă de
gratuitatea lui Dumnezeu, de la noi se cere numai să ne deschidem inima, să
facem la rândul nostru tot ceea ce putem fără să uităm că marea sărbătoare El o
face„.
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La sfârşitul Sfintei Liturghii, împreună cu părintele Daniel i-am oferit Sfântului
Parinte o icoana cu Maica Domnului cu Pruncul pictată pe lemn în România, un
prosop de artizanat şi la sugestia pr. Pop Ioan Alexandru, coordonator naţional în
Italia, i-am dat şi cartea P.S. Sale Ioan Ploscaru, fost Arhiepiscop de Lugoj, ediţia
în limba italiană despre aspecte din viaţa Bisericii Române Unite în
clandestinitate şi din viaţa de suferinţă a Episcopilor ei în lunga perioadă de
detenţie care i-a dus pe calea martiriului, în prezent fiind în curs procesul de
beatificare.
Papa a salutat personal pe toţi cei de faţă la sfânta slujbă Euharistică, fiind
bucuros de prezenţa noastră, luând în considerare invitaţia pe care i-am facut-o
în numele tuturor de a veni şi în Romania şi totodată i-am cerut să se roage
pentru noi toţi.
Această binecuvântare a Sfântului Părinte Papa Francesco va rămâne de neuitat.
Toţi au credinţa şi speranţa ca Papa se roagă pentru toţi pe care îi întâlneşte şi îi
cer rugăciunea, însă am dorit din suflet să-i spunem că şi noi ne rugăm pentru
Sanctitatea Sa, cel mult iubit.
Pr . Serafim Vescan Iulian

ROMÂNII DIN ROMA SĂRBĂTORESC ZIUA NAŢIONALĂ DE 1 DECEMBRIE
Luni 1 decembrie 2014, ora 17,00 şi un
grup de credincioşi din parohia
Flaminia- Euclide, Roma-Nord s-au
adunat lângă Columna lui Traian, Piaţa
Veneţia în centrul Romei, Cetatea
Eternă, pentru a trăi sufleteşte, uniţi cu
toţi românii din ţară şi de pretutindeni
cei 96 ani de la evenimentul din 1918.
Acest loc este foarte iubit de români,
văzând şi citind sculpturile de pe ea,
vedem istoria luptei dintre daci şi
romanii conduşi de împăratul Traian,
acum două milenii.
Legenda spune că aici a poposit badea
Cârţan venind din România pe jos la
Roma, dimineaţa romanii când l-au
văzut dormind au zis ca „a căzut un dac
de pe coloană”.
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Deşi timpul a fost în defavoarea noastră, pentru că a plouat, mulţi români fiind în
excursie, vizitatorii s-au oprit şi au dorit să facă fotografii cu noi, au împărtăşit
aceleaşi sentimente culturale, naţionale , dorind la toţi sănătate, pace, să fim mai
uniţi şi fericiţi. Mulţumim părintelui nostru Serafim Vescan Iulian care şi-a făcut
timp să fie şi în acest moment, timp şi loc istoric cu noi.
Am colindat, am cântat Imnul României şi Hora Unirii.
Vă aşteptăm pe toţi să continuăm Sărbătoarea naţionala pe 7 decembrie şi în
parohia noastră fiind îmbogăţită cu Concertul de Colinzi al studenţilor teologi PIO
ROMENO, apoi al parohiei noastre copii şi adulţi împreună cu alte obiceiuri
tradiţionale de Crăciun.
Trăiască toţi românii! Trăiască Romania!
Danila Ana
DOAMNA DANA CONSTANTINESCU, AMBASADOAREA ROMÂNIEI ÎN ITALIA, PARTICIPĂ LA
SLUJBELE RELIGIOASE ÎN PAROHIA GRECO-CATOLICĂ FLAMINIA - EUCLIDE ROMA NORD
În Parohia Flaminia-Euclide Roma
Nord, Duminică 7 Decembrie 2014 a
avut loc un moment special, românii
credincioşi fiind onoraţi de vizita
Preasfinţiei Sale Matteo Zuppi,
Episcop auxiliar de Roma-Centru. Un
alt moment cu totul special a fost
vizita
Excelenţei
Sale
Dana
Constantinescu,
Ambasadoarea
României în Italia la Roma. Cu această ocazie corul studenţilor teologi de la
„Colegiul Pio Romeno” a susţinut un frumos Concert de Colinde spre bucuria
tuturor. Părintele Ioan Alexandru Pop, coordonator naţional în Italia, maica
Gabriela, Provincială în Italia a Congregaţiei Surorilor „Santa Maria Giuseppa
Rossello” însoţită de alte surori, un grup de preoţi şi aproximativ două sute de
credincioşi, i-au primit pe distinşii oaspeţi.
Importanţa sărbătorii de astăzi este împărţită în trei momente: spiritual-liturgic,
apoi artistic, cultural-naţional-patriotic şi în final momentul gustării unor
preparate culinare tradiţionale româneşti.
Sfânta Liturghie a fost celebrată de părintele Ioan A. Pop împreună cu preoţii
Serafim Vescan Iulian, parohul comunităţii Flaminia-Euclide Roma Nord, pr.
Lucian Lechinţan, pr. Olivian Filip, diaconul Dan Pisuc. La spovedanie au fost
preoţii Valentin Marcu şi pr. Gabriel Buboi, Rector al Colegiului Pio Romeno.
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În omelia sa, Episcopul a precizat: „În aceste zile ne pregătim de venirea
Domnului. Aceasta ne ajută să-L vedem pe Domnul aproape de noi, să preparăm
Naşterea Sa în inimile noastre, curăţind tot ce este rău. Naşterea Domnului ne
vindecă inimile şi ne face să ne pregătim pentru ca Domnul să ne dăruiască
bucuria şi iubirea sa. Şi noi trebuie să ducem pretutindeni iubirea lui Dumnezeu,
ca astfel să fie multă speranţă pentru oameni”.
Preasfinţia Sa şi-a dat acordul ca Parohia noastră să fie vizitată de papa Francisc.
Pr. Ioan A. Pop a spus un cuvânt de învăţătură în limba română subliniind:
„Ascultând Evanghelia zilei (Lc. 14,16-24) se înţelege că cei care ar trebui să fie
mai aproape de Dumnezeu, cei care predică Cuvântul lui Dumnezeu au învăţat
numai regulile umane, nu regulile iubirii şi ale adevărului. Iubirea are regulile ei,
nu este interesul personal ... A cerut apoi ajutorul Preasfintei Fecioare Maria ca
prin viaţa noastră să-i mulţumim şi să-L mărim pe Dumnezeu.
Doamna ambasadoare Dana Costantinescu a precizat că este pentru prima dată
într-o Comunitate Română Unită, Greco-Catolică, mulţumindu-i pr. paroh Serafim
pentru invitaţie. În discursul său a vorbit despre aspecte din viaţa românilor din
Italia şi importanţa legăturii lor cu Ţara, asigurându-ne că va veni şi anul viitor cu
mare plăcere.
În cuvântul de bun venit, pr. Serafim, a amintit că se împlinesc 96 de ani de la
înfăptuirea Marii Unirii de la Alba Iulia din 1918 şi noi aici în Roma până astăzi
încercăm să ducem înainte acel spirit de unitate după cuvintele Episcopului Iuliu
Hosu care ne-a lăsat ”testamentul” său prin cuvintele sale: ”Lupta mea s-a sfârşit
dar a voastră continuă”. Părintele Serafim a amintit de semnificaţia pregătirii
pentru Crăciun.” Să trăim învăţătura Evangheliei, că Dumnezeu s-a făcut om şi
ne-a învăţat cum să devenim sfinţi ca şi El.”
A doua parte a programului a continuat în teatrul parohiei, cu un moment artistic
al unor obiceiuri religioase de Crăciun şi bine cunoscutele Colinde, dar şi cu
tradiţii popolare cum ar fi: căluţii, ursul, capra şi un moment cultural naţional
specific Zilei Naţionale a României - Unirea Transilvaniei cu Ţara Românească la 1
Decembrie 1918 - încheiendu-se cu o frumoasă şi frăţească „Hora Unirii”
precedată de Imnul Naţional pe platoul din faţa teatrului, dând o adevărată
valoare acestei zile istorice pentru românii din Comunitatea noastră parohială.
Parohia noastră are tradiţia de a sărbători în fiecare an, în prima duminică din
luna Decembrie Ziua Naţională a României, deoarece în timpul săptămânii lumea
lucrează şi numai duminica ne putem întâlni cu toţii, promovând limba, cultura şi
spiritualitatea românească.
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Distinşii oaspeţi au fost întâmpinaţi după obiceiul românesc cu pâine şi sare iar la
sfârşit părintele Serafim le-a oferit o iconă cu Naşterea Pruncului Iisus.
A treia parte a fost gustarea propriu-zisă din preparatele tradiţionale româneşti,
pregătite de cei pricepuţi cu ajutorul voluntarilor mărinimoşi.
Din an în an soseşte mereu bucuria colindelor care ne duce cu gândul la
vremurile frumoase ale copilăriei.
Dumnezeu să ne menţină în sănătate să ne pregătim sufleteşte pentru Naşterea
Mântuitorului nostru Iisus Christos să-l putem întâmpina cu bucurie şi mulţumire.
Crăciun fericit tuturor!
Maria Marincas

ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI -ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI -ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI -ȘTIRI - ȘTIRI
PAPA FRANCISC ÎL FELICITĂ PE PF CARDINAL LUCIAN,
LA ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE PREOŢIE
19.12.2014, Blaj (Catholica) - Papa Francisc a
adresat o scrisoare de felicitare Preafericitului
Cardinal Lucian Mureşan, cu ocazia împlinirii, pe 19
decembrie 2014, a 50 de ani de la hirotonirea întru
preoţie. Transmiţându-i cele mai alese urări,
Suveranul Pontif îşi manifestă recunoştinţa pentru
slujirea Cardinalului începută acum 50 de ani, când
Biserica Greco-Catolică era încă asuprită. „Nu au
lipsit obstacolele”, afirmă Papa, aducând aminte de
durerea şi tristeţea în care se zbătea Biserica
Română Unită, „care au vrut să te împiedice să
înaintezi spre sfântul tău ţel. În schimb, sufletul tău
niciodată nu s-a clătinat, ci dimpotrivă, cu îndrăzneală, ai înaintat pe calea cea
dreaptă până când, cu ajutorul lui Dumnezeu, ai primit cu bucurie darul preoţiei
pe data de 19 decembrie anul 1964.” Sfântul Părinte îi mulţumeşte, totodată,
Preafericirii Sale pentru că în tot acest timp a continuat să se ocupe cu multă
dăruire de grija spirituală a sufletelor, motiv pentru care în anul 1990, Sfântul
Ioan Paul al II-lea l-a numit Întâistătător al Eparhiei de Maramureş. Patru ani mai
târziu, a fost numit Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică, căreia Papa Benedict al XVI-lea i-a atribuit, în anul 2005, un grad
mai înalt, astfel încât Mitropolitului Lucian i s-a încredinţat titlul de Arhiepiscop
Major. În anul 2012, pentru meritele sale în Biserică, Arhiepiscopul Lucian
Mureşan a fost creat Cardinal. La final, Papa Francisc aduce mulţumiri lui
Dumnezeu şi-i acordă binecuvântarea sa apostolică: „Cristos, Păstorul cel Veşnic,
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prin mijlocirea Preamăritei Pururea Fecioarei Maria, să te copleşească cu toate
darurile cereşti şi cu toată bogăţia harurilor Sale.” „Această binecuvântare pe
care o dăruim ţie întru Domnul, o împărtăşim, Venerabile Frate al Nostru, în
virtutea profundei Noastre iubiri Apostolice de mijlocire, tuturor celor care
colaborează cu tine, tuturor membrilor familiei, prietenilor şi celor dragi.”
MESAJUL PAPEI FRANCISC PENTRU VEGHEA DE RUGĂCIUNE
DIN AJUNUL DESCHIDERII ANULUI VIEŢII CONSACRATE
01.12.2014, Vatican (Catholica) - În ajunul
deschiderii de duminică, 30 noiembrie 2014, a
Anului Vieţii Consacrate convocat de Papa Francisc,
s-a desfăşurat, în seara zilei de sâmbătă, 29
noiembrie, în Bazilica Santa Maria Maggiore, o
Veghe de rugăciune, pentru care Pontiful a transmis
un video-mesaj, adresat tuturor persoanelor
consacrate din lume. „Treziţi lumea!” a fost apelul
pe care Papa Francisc l-a lansat din nou persoanelor
consacrate. „În această ocazie, primele mele cuvinte
sunt de recunoştinţă faţă de Domnul pentru darul
preţios al vieţii consacrate în Biserică şi în lume”.
Papa a urat ca acest An să fie o oportunitate pentru a fructifica darul preţios al
vocaţiei viaţa consacrată. „Puneţi-l pe Cristos în centrul existenţei voastre”, a
spus Pontiful, pentru ca „viaţa consacrată să constea în mod esenţial în
adeziunea personală la El”. Persoanele consacrate să facă în aşa fel încât să se
transforme în „amintirea vie a modului de a trăi şi de a acţiona al lui Isus, ca şi
Cuvânt întrupat, în relaţie cu Tatăl şi cu fraţii” (Vita Consecrata, nr. 22).
Este o sarcină exigentă aceea de a se lăsa atinşi de mâna lui Isus, a se lăsa
conduşi de glasul Său şi susţinuţi de harul Său. Un ajutor se găseşte însă în
Evanghelie: „Asumaţi-v-o ca pe o formă de viaţă şi traduceţi-o în gesturi
cotidiene marcate de simplitate şi coerenţă, depăşind astfel tentaţia de a o
transforma într-o ideologie. Evanghelia va păstra ‘tinere’ viaţa şi misiunea
voastră, şi le va face actuale şi atrăgătoare. Evanghelia să fie terenul solid pe care
să înaintaţi cu curaj”.
Misiunea persoanelor consacrate trebuie să fie orientată spre „periferiile omului
de astăzi”, a explicat Papa Francisc. Întâlnindu-l pe Cristos, se ajunge la întâlnirea
cu „cei mai nevoiaşi, mai săraci”. Pentru a ajunge la periferii, cu scopul de a duce
lumina Evangheliei, este nevoie de „vigilenţă”, dar şi de „luciditate” pentru a le
recunoaşte complexitatea, de „discernământ”, fără a renunţa la se cufunda în
realitate pentru a atinge trupul suferind al lui Cristos în Popor. „Ieşiţi din cuibul
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vostru spre periferiile omului de astăzi! De aceea, lăsaţi-vă întâlniţi de Cristos.
Întâlnirea cu El vă va împinge spre întâlnirea cu ceilalţi”.
Pontiful, citând din nou din Evangelii gaudium (nr. 109), a invitat persoanele
consacrate la a fi realiste, „dar fără a pierde veselia, curajul şi dăruirea plină de
speranţă!” În această misiune, Preasfânta Fecioară, modelul oricărui discipolmisionar, va veghea cu o privire maternă.
PAPA FRANCISC: CĂUTAREA DEPLINEI UNITĂŢI A CREŞTINILOR ESTE PRIORITATEA BISERICII
21.11.2014, Vatican (Catholica) - A merge împreună, a se ruga, a-l cunoaşte şi a-l
iubi pe Domnul, colaborând în slujire şi în solidaritatea cu cei slabi şi suferinzi,
este ceea ce a cerut Papa Francisc în scrisoarea trimisă participanţilor la Plenara
Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, care se încheie astăzi în Vatican
pe tema „Ţelul ecumenismului: principii, oportunităţi şi provocări la cincizeci de
ani de la Unitatis redintegratio”. Cuvintele Pontifului au invitat la a preţui şi a
recunoaşte şi ecumenismul sângelui, adică mărturia celor care îl urmează pe
Cristos până la jertfirea vieţii.
„Căutarea unităţii depline a creştinilor rămâne o prioritate pentru Biserica
Catolică. Ea este înainte de toate un dar de la Dumnezeu şi lucrarea Duhului
Sfânt, dar toţi suntem chemaţi să colaborăm mereu şi în orice circumstanţă”.
Papa Francisc a subliniat puternica „schimbare de mentalitate” realizată datorită
documentului Unitatis redintegratio şi învăţăturii Conciliului Vatican II, şi a invitat
şi asociaţiile, mişcările, institutele de viaţă consacrată să se implice mai mult în
acest timp, pentru ca să se împlinească pe deplin rugăciunea adresată de Isus
Tatălui, în ajunul pătimirii Sale: „ca toţi să fie una „.
„În timp ce aducem mulţumire, trebuie să recunoaştem că între creştini suntem
încă divizaţi, şi că divergenţele asupra noilor teme antropologice şi etice fac mai
complicat drumul nostru spre unitate. Cu toate acestea, nu putem ceda înaintea
descurajării şi resemnării, ci trebuie să continuăm să avem încredere în
Dumnezeu, care pune în inimile creştinilor seminţe de iubire şi de unitate, pentru
a înfrunta cu elan reînnoit provocările ecumenice de astăzi: pentru a cultiva
ecumenismul spiritual, pentru a preţui ecumenismul sângelui, pentru a merge
împreună pe calea Evangheliei”.
„Ostilitatea şi indiferenţa care au săpat şanţuri aparent de netrecut şi au produs
răni profunde între creştinii diverselor Biserici şi Comunităţi eclesiale aparţin de
acum trecutului”, a afirmat Sfântul Părinte, lăudând noul ferment şi noua
colaborare pentru reconciliere şi pentru comuniunea dintre toţi credincioşii.
Astăzi mai ales, „creştinii lucrează împreună în slujba omenirii care suferă şi este
în nevoi, pentru apărarea vieţii umane şi a demnităţii ei inalienabile, pentru
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protejarea creaţiei şi împotriva nedreptăţilor care îndurerează atâţia oameni şi
popoare”, realizând acel ecumenism spiritual autentic.
„Ecumenismul spiritual trăieşte şi se dezvoltă prin nenumărate canale, pe care cu
adevărat numai Domnul le vede, dar pe care adesea şi noi avem bucuria de a le
cunoaşte: este o reţea mondială de momente de rugăciune care, de la nivelul
parohial şi cel internaţional, protejează în Trupul Bisericii oxigenul spiritului
ecumenic autentic; o reţea de gesturi, care ne văd uniţi lucrând împreună în
atâtea opere de caritate”.
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Cu această credinţă în destinul suprem al omului, ne adresăm acum Sfintei
Fecioare Maria, care a pătimit sub Cruce drama morţii lui Cristos şi a participat
apoi la bucuria învierii Sale. Să ne ajuta ea, Poarta cerului, să înţelegem tot mai
mult valoarea rugăciunii pentru răposaţi. Ei sunt aproape de noi! Să ne susţină în
pelerinajul zilnic pe pământ şi să ne ajute să nu pierdem niciodată din vedere
ţinta ultimă a vieţii care este paradisul. Iar noi cu această speranţă care nu
dezamăgeşte niciodată, să mergem înainte!
Urez tuturor o duminică frumoasă, în amintirea creştină a răposaţilor noştri
dragi. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

PAPA FRANCISC: SĂ NE RUGĂM PENTRU RĂPOSAŢI

PER I NOSTRI AMICI ITALIANI
02.11.2014, Vatican (Catholica) - La întâlnirea tradiţională cu credincioşii şi
pelerinii strânşi în Piaţa San Pietro, pentru rugăciunea „Îngerul Domnului”, Papa
Francisc a amintit de comemorarea credincioşilor răposaţi, invitând la rugăciune.
Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!
Ieri am celebrat Solemnitatea Tuturor Sfinţilor, iar astăzi liturgia ne invită să îi
comemorăm pe credincioşii răposaţi. Aceste două date sunt intim legate între
ele, aşa cum bucuria şi lacrimile găsesc în Isus Cristos o sinteză care este
fundament al credinţei noastre şi al speranţei noastre. De fapt, pe de o parte
Biserica, peregrină în istorie, se bucură pentru mijlocirea sfinţilor şi a fericiţilor
care o susţin în misiunea de a vesti Evanghelia; pe de altă parte ea, asemenea lui
Isus, împărtăşeşte plânsul celui care suferă dezlipirea de persoanele dragi şi
asemenea Lui şi graţie Lui face să răsune mulţumirea adusă Tatălui care ne-a
eliberat de stăpânirea păcatului şi a morţii. Tradiţia Bisericii a îndemnat mereu să
ne rugăm pentru răposaţi, îndeosebi oferind pentru ei celebrarea euharistică: ea
este cel mai bun ajutor spiritual pe care noi îl putem da sufletelor lor, îndeosebi
celor mai abandonate. Fundamentul rugăciunii pentru răposaţi se află în
comuniunea Trupului Mistic. Aşa cum reafirmă Conciliul Vatican II: „Conştientă
de această comuniune a întregului Trup Mistic al lui Isus Cristos, Biserica celor
aflaţi pe cale, încă din primele timpuri ale religiei creştine, a venerat cu mare
pietate amintirea celor răposaţi” (Lumen gentium, 50).
Îţi încredinţăm, Doamne, sufletele celor dragi ai noştri, ale persoanelor care au
murit fără întărirea sacramentală, sau nu au avut ocazia de a se căi nici măcar la
sfârşitul vieţii lor. Nici unuia să nu îi fie frică să te întâlnească pe Tine, după
pelerinajul pământesc, în speranţa de a fi primit în braţele milostivirii Tale
infinite. Sora moarte trupească să ne găsească vigilenţi în rugăciune şi încărcaţi
cu tot binele făcut în cursul scurtei sau lungii noastre existenţe. Doamne, nimic să
nu ne îndepărteze de Tine pe acest pământ, ci totul şi toţi să ne susţină în dorinţa
arzătoare de a ne odihni senin şi veşnic în Tine. Amin” (pr. Antonio Rungi,
pasionist, Rugăciune pentru răposaţi).

LETTERA PASTORALE PER NATALE DI SUA ECC. MONS. VIRGIL BERCEA
Cari fedeli, La Nascita di nostro Signore Gesù Cristo porta in ogni casa ed in ogni
persona la santa gioia del Natale . “La gioia del Vangelo riempie l’anima e la vita
di coloro che si incontrano con Gesù. Chi si lascia salvare da Lui è liberato dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall’isolamento. Con Gesù Cristo si
nasce sempre e la gioia rinasce.” L’anima dell’uomo è più buona, il cuore incline
al perdono, gli angeli vengono e la pace regna. Abbiamo vissuto questi momenti
da quando eravamo fanciulli, ma [li viviamo] anche adesso, nell’ora tarda della
storia, sentiamo che il Signore viene con lo stesso profumo spirituale, con la
medesima luce ilare della festa, per ogni uomo. La Nascita di Gesù rappresenta
per la [nostra] Patria un momento di gioia e di fiducia, di dignità e di speranza, di
ricordo e di proposte per il futuro, per il domani.
Cristo nasce, è l’ora della gioia e ci ricordiamo che l’angelo Gabriele dice a Maria:
“Rallegrati!” (Lc 1,28); nel seno di Elisabetta è sussultato di gioia il bambino
quando Maria le fece visita (cfr. Lc 1,41); della gioia nella fede di Dio trasalì
l’animo di Maria (Lc 1,47); pieno di gioia era Giovanni Battista quando
annunziava Colui Che sarebbe dovuto venire ( Gv 3,29); e di gioia nello Spirito
Santo trasalì anche il Signore (Lc 10,21). Gesù Cristo nasce nel mondo per
portarci la gioia (cfr. Gv 15,11), viene perché questa gioia resti e perché nessuno
ce la sottragga ( cfr. Gv 16,22) e noi, “pieni di gioia” (cfr. Atti 13,52), della
contentezza della Nascita del Signore siamo invitati a trasmetterla agli altri (cfr.
Atti 8,8). Rallegratevi, cari fedeli: il Signore ci porta oggi la pace e il buon
annunzio, la fiducia e la libertà dei figli di Dio, la forza ed il coraggio di serbare la
Fede. Miei cari, in questo spirito di gioia, l’Angelo dice ai pastori: “ Non temete ….
è nato oggi il Salvatore che è Cristo Gesù” (Lc 2, 10-11)! Anch’io vi esorto assieme
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con gli Angeli, ma anche con il Santo padre San Giovanni Paolo II “Non abbiate
paura, ricevete Cristo ed accettate il Suo potere! Spalancate le porte dei vostri
cuori a Cristo! Come duemila anni or sono il Signore è venuto in una grotta, così
25 anni fa è venuto quando, con il sacrificio dei giovani, ci siamo riconquistati la
libertà e così il Signore viene anche oggi. Cristo il Signore sa “ ciò che è nel cuore
dell’uomo”! Il Signore ha conosciuto bene anche quello che v’era nel cuore dei
tre Re Magi d’Oriente, quando ne ricevette i doni, come pure ha conosciuto bene
ciò che vi era nel cuore dei giovani che attorno al Natale del 1989 hanno offerto
altri doni: l’anima, il cuore e la loro stessa vita.
Sono passati, cari fedeli, 25 anni dalla caduta del muro di Berlino della “cortina di
ferro”, dalla caduta del comunismo anche nella nostra Patria. Essi, i giovani di
Timişoara o di Bucurest, di Sibiu o di Braşov, di Iaşi o di Oradea hanno incontrato
il Salvatore con il loro sacrificio, non hanno avuto paura perché sapevano che la
loro vita si intrecciava con gioia con la Nascita del Signore. Sì, non hanno avuto
paura! Grazie alla loro gioia ed alla loro forza di carattere noi viviamo oggi la
libertà; grazie alla loro gioia ed al loro dono oggi noi possiamo predicare il
Vangelo; grazie alla loro gioia ed al loro sacrificio oggi noi viviamo il Natale.
Cari fedeli, Il Signore viene; nei luoghi in cui nacque Gesù, ove trascorse la sua
infanzia e compì la sacra missione Gesù, non c’è pace. In quei luoghi ove una
volta “gli angeli cantavano e i pastori lodavano e magnificavano Iddio (cfr. Lc
2,14-20), nella terra Santa signoreggiano troppe ideologie ed ambizioni umane
che minano la sicurezza e la libertà della persona. Nella notte santa di Natale
siamo invitati ad essere uniti in preghiera ed in una “colinda” santa con tutti
coloro che passano attraverso gravi prove in Terra Santa, ma anche in Irak,
Nigeria, Sudan o in Ucraina, per la pace e la buona intesa tra gli uomini, le nazioni
ed i popoli. Miei cari, “Siate moderati, vegliate in preghiera … ma, soprattutto,
nutrite un amore incrollabile tra voi” (1 Pt 4,7-8): rispondete al male con il bene,
alla sfiducia con la speranza, alla desolazione con la fede, alle vendette con
l’amore (cfr. Lc 6,35). Noi che abbiamo ricevuto la gioia, noi che abbiamo
ricevuto Gesù nella nostra vita, dobbiamo offrirlo agli altri, dobbiamo donare la
nostra gioia impareggiabile anche a coloro che ne sono assetati; “Noi abbiamo
visto e confessiamo che il Padre ha inviato il Figlio.. e noi abbiamo creduto e
conosciuto l’amore (cfr. 1 Gv 4, 14-16). Uniti con Gesù, cerchiamo quello che Egli
cerca, amiamo quello che ama. In fondo, ciò che cerchiamo è la gloria del Padre,
viviamo ed agiamo “a lode e gloria della sua grazia” (Ef 1,6).
Cari fedeli, Vediamo che Gesù nasce in un mondo in cui la solitudine della
persona umana diviene una costante, in cui sembra che scordiamo di raccontarci
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l’un l’altro le “cose” della Luce, in cui molti giovani romeni, ma non solo romeni,
lavorano in giro per l’Europa o nel mondo intero, in un mondo in cui abbiamo
sempre più bambini rimasti da soli , senza genitori, con i nonni o con i parenti, in
un mondo in cui il numero dei poveri diviene sempre maggiore. È una realtà che
non possiamo celare, perché porta tante sofferenze ed inquietudine tanto che,
ad un certo punto, solo la fede in Dio, solo la speranza nella forza dei doni santi
può dare all’animo reso solo una via che lo illumini.
Ma Gesù viene nuovamente per ciascuno, per ognuno dove si trova. E se il
Signore è così buono, a nostra volta, anche noi dobbiamo essere buoni con
coloro che sono soli, dobbiamo rispettare chi che si è recato presso terre
straniere, accarezzare i bambini, gli anziani, dobbiamo aiutare i bisognosi:
“amiamoci gli uni gli altri” (cfr. Gv 13,34). Non dimentichiamo che Gesù Cristo
con la sua venuta al mondo, con la Sua Passione e con la Sua morte, con la sua
Risurrezione ha guadagnato ancora per noi la dignità e la libertà di “figli di Dio”.
Questa dignità e questa libertà sono infinitamente preziose perché si
condividano con santità e, come naturale conseguenza, devono essere promosse
e difese contro ogni violenza e discriminazione per il bene di tutti nel mondo
intero. Il Natale è la Festa della gioia perché è la Festa del ricordo della Nascita di
Cristo; il Natale è la Festa del coraggio e della commemorazione di coloro che ci
sono cari, vittime del comunismo e di altri orrori della storia dell’umanità; il
Natale è la festa dell’annuncio per tutto il popolo e del rispetto per coloro che
sono provati e nella sofferenza; il Natale è la Festa della Verità che viene e la
festa della dignità e della libertà dell’essere umano. Il Natale è la festa della
Nascita di Gesù, delle “colinde” esso appartiene a noi, a tutti.
Ad ogni uomo di buona volontà ed a ciascuno in particolare auguro Buone Feste
con pace e letizia per la Nascita di Gesù! Auguri! State bene!
+ Virgil Bercea
PAPA FRANCESCO A RICEVUTO UN GRUPPO DI ROMENI UNITI A ROMA ALLA SANTA MESSA
NELLA CAPPELLA DELLA SUA RESIDENZA DOMUS SANCTAE MARTHAE
Papa Francesco ha ricevuto un gruppo di romeni Uniti con Roma della parrocchia
Roma Nord Euclide per assistere alla celebrazione della Santa Liturgia nella
Cappella della residenza della Domus Sanctae Marthae.
Martedì 4 Novembre 2014, alle 6,30 del mattino, giorno d’Autunno ormai
inoltrato, piovoso, di notte era un po’ fresco. Alcune persone per la strada ed un
gruppo di romeni chiassosi attendevano con impazienza presso una delle porte
del Vaticano per entrare ed incontrare Papa Francesco, per vederlo da vicino, per
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ricevere la sua Benedizione e per baciargli la mano: Per molti di loro forse
sarebbe stata la prima e l’unica volta nella vita.
Il vescovo italiano della zona Roma Nord, mons. Guerrino Di Tora aveva
annunciato al Vicariato di cui faccio parte anch’io, che il Santo padre Francesco
desiderava incontrare tutte le parrocchie della Diocesi di Roma, diveniva così
possibile che io facessi una richiesta, in qualità di cappellano in questa zona di
periferia della capitale per i Romeni. In quest’occasione, il 20 Marzo feci la
richiesta e all’inizio del mese di Ottobre, ricevetti una risposta affermativa,
firmata dal segretario personale del Papa, mons. Fabian Pedacchio.
Il numero era limitato, solamente 25 persone compreso il parroco. Abbiamo
diviso il numero di persone anche con la Comunità parrocchiale delle Coppelle
officiata da Padre Daniel Vereş, che poi fu presente anche lui assieme con p.
Claudiu C., p. Horia, due seminaristi ed alcuni fedeli.
Nella cappella erano presenti anche altri sacerdoti cattolici, un vescovo
proveniente dalla Germania, altri ospiti che guardavano stupiti quando entrarono
quattro sacerdoti rivestiti dei paramenti orientali di rito bizantino ed i bambini ed
i fedeli che indossavano i tradizionali costumi romeni.
Quando dovetti ricevere la benedizione dal Santo Padre prima di leggere il Santo
Vangelo, l’emozione fu molto intensa per me.
Nella predica, il Papa ha parlato della gratuità [del dono] che Dio ci dà ed [ha
sottolineato] che noi non dobbiamo rifiutarlo a causa dell’egoismo e del
desiderio di potere …
Il Santo Padre ha commentato il Vangelo di San Luca 14, 15-24 sugli invitati che
non accettarono l’invito alla festa adducendo diversi pretesti.
Il Padrone chiede al servitore di costringere gli uomini ad entrare alla festa: Tante
volte il Signore deve fare lo stesso nei nostri confronti e “costringerci” con tante
prove sempre altre. Costringere l’anima, lo spirito, a credere che esista la gratuità
[del dono] in Dio, che l’amore di Dio sia il dono maggiore. Gesù è colui che ha
pagato la festa, umiliandosi sino alla morte, alla morte sulla Croce. Quando
innalziamo lo sguardo verso Colui che è stato crocifisso e pensiamo che questo
sia stato l’entrata alla festa. Sì, Signore, sono peccatore, ho fiducia in te, sono
triste perché Tu hai pagato tutto quello che c’era da pagare.”
Il Papa ha concluso con queste parole “La Chiesa ci chiede che non abbiamo
paura della gratuità di Dio, a noi ci chiede solamente che apriamo il cuore, che
facciamo a nostra volta tutto quello che possiamo fare e che guardiamo quale
grande Festa Egli faccia”.- Radio Vatican.
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Alla fine della Santa Liturgia, assieme a Padre Daniel, abbiamo offerto al Santo
padre un’icona della Madre di Dio con il Bambino, dipinta su legno in Romania,
un asciugamano artigianale e, su consiglio di padre Ioan Alexandru Pop,
coordinatore nazionale in Italia, anche il libro di S.E. Ioan Ploscaru, arcivescovo
emerito di Lugoj, nell’edizione italiana, sugli aspetti della Chiesa Romena Unita in
clandestinità e sulla vita e la sofferenza dei Vescovi nel lungo periodo di
detenzione che li condusse sulla via del martirio, di cui ora si sta istruendo il
processo di beatificazione.
Il Papa ha salutato personalmente i presenti alla Sacra Celebrazione,
dimostrando la sua gioia, prendendo in considerazione l’invito che gli abbiamo
fatto a nome di tutti di venire in Romania e, nel contempo, gli abbiamo chiesto di
pregare per noi tutti.
Questa benedizione del Santo Padre, Papa Francesco rimane indimenticabile.
Tutti hanno la fede e la speranza che il Papa preghi per tutti coloro che incontra e
chiedono a lui la preghiera, ma abbiamo desiderato di tutto cuore di essere
compresi anche noi, ed anche noi preghiamo per Sua Santità, il più amato da
tutti.
Pr . Serafim Vescan Iulian
I ROMENI DI ROMA CELEBRANO LA FESTA NAZIONALE DEL 1 DICEMBRE
Lunedì, 1 Dicembre 2014, alle ore 17,00 un gruppo di fedeli della Parrocchia
Flaminia-Euclide di Roma-Nord, si è riunito vicino alla Colonna di Traiano, in
Piazza Venezia, nel centro di Roma, la Città eterna, per vivere spiritualmente uniti
con tutti i Romeni che sono in Patria e in ogni luogo, a 96 anni dalla storico
avvenimento del 1918.
Questo luogo è molto amato dai Romeni, che vedono e leggono le sculture in
essa raffigurate, ed in tal modo, leggono anche la storia della lotta tra i Daci e i
Romani risalenti a due millenni or sono.
La leggenda tramanda che qui abbia sostato “zio” Cârţan che veniva dalla
Romania. La mattina, quando i Romani lo videro mentre dormiva , esclamarono “
È caduto un daco dalla colonna!”
Anche se il tempo è stato a noi sfavorevole, perché è piovuto, e molti romeni
erano in gita, i visitatori si sono fermati ed hanno desiderato farsi scattare alcune
foto con noi, hanno condiviso gli stessi sentimenti culturali, nazionali, augurando
a tutti buona salute, pace, felicità ed unione.
Ringraziamo padre Serafim Vescan Iulian che è riuscito a trovare il tempo libero
per essere qui in questo momento storico assieme a noi.
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Abbiamo cantato le “Colinde”, l’Inno della Romania e l’“Hora Unirii”.
Vi aspettiamo tutti per continuare la Festa Nazionale il 7 Dicembre nella nostra
Parrocchia per un Concerto di “Colinde” degli studenti di Teologia e del Collegio
PIO ROMENO. Nella nostra Parrocchia animeranno il canto anche adulti e
bambini che faranno rivivere per un po’ le nostre usanze tradizionali del Santo
Natale. Viva tutti i Romeni! Viva la Romania!
Danila Ana
LA SIGNORA DANA CONSTANTINESCU, AMBASCIATRICE DELLA ROMANIA IN ITALIA A ROMA,
VISITA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DEI ROMENI CATTOLICI ORIENTALI DI RITO BIZANTINO DI
FLAMINIA - EUCLIDE ROMA NORD
Nella Parrocchia Flaminia-Euclide Roma Nord, Domenica 7 Dicembre 2014 ha
avuto luogo un momento speciale: nella Parrocchia romena greco-cattolica
Euclide Roma Nord, i fedeli romeni sono stati onorati dalla visita di Sua
Eccellenza Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma–Centro. Un altro momento
del tutto speciale è stata la visita di Sua Eccellenza Dana Costantinescu,
Ambasciatrice della Romania in Italia. In quest’occasione il coro degli studenti in
Teologia del “Collegio Pio Romeno” ha dato vita a un bel concerto di “colinde”
[canti tradizionali natalizi romeni] con la gioia di tutti. Padre Ioan Alexandru Pop,
coordinatore nazionale in Italia, suor Gabriella, Provinciale in Italia della
Congregazione delle Suore “Santa Maria Giuseppa Rossello”, accompagnata da
altre suore, un gruppo di sacerdoti e approssimativamente 200 fedeli, hanno
ricevuto gli illustri ospiti.
L’importante festa di oggi si può suddividere in tre momenti: spirituale-liturgico,
artistico, culturale-nazional-patriottico ed alla fine v’è stato un momento per
assaggiare alcuni cibi tipici della gastronomia romena.
La Santa Liturgia è stata celebrata da padre Ioan A. Pop assieme ai reverendi
padri Serafim Vescan Iulian, parroco della comunità Flaminia-Euclide Roma Nord,
p. Lucian Lechinţan S.J, p. Olivian Filip ed al diacono Dan Pisuc. Erano anche
presenti per confessare i padri Valentin Marcu e p. Gabriel Buboi, Rettore del
Collegio “Pio Romeno”
Nell’omelia, il Vescovo ha precisato: „ In questi giorni, ci prepariamo alla Venuta
del Signore. Questo ci aiuta a vedere il Signore vicino a noi, perché prepariamo la
Sua Nascita nei nostri cuori, purificandoli da tutto ciò che è cattivo. La Nascita del
Signore guarisce le nostre anime e fa sì che ci prepariamo perché il Signore ci
doni la gioia e il Suo amore. Anche noi dobbiamo portare in ogni luogo l’amore di
Dio, perché ci sia, in tal modo, molta speranza per gli uomini”.
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Sua Eccellenza ha dato il consenso affinché la nostra Parrocchia sia visitata da
Papa Francesco.
P. Ioan A. Pop ha pronunciato un discorso in lingua romena, sottolineando ciò
che segue: “Ascoltando il Vangelo di oggi (Lc. 14,16-24) si comprende che coloro
che avrebbero dovuto essere più vicini a Dio, coloro che predicano il Suo Verbo,
hanno appreso solamente le regole umane, non quelle dell’amore e della verità.
L’amore ha le sue regole così pure le ha la verità. Esse non sono quelle dettate
dall’interesse personale …. “. Il sacerdote ha chiesto poi l’aiuto della Santa
Vergine Maria affinché con la nostra vita La ringraziamo e magnifichiamo il
Signore.
La signora Ambasciatrice Dana Costantinescu, ringraziando Padre Serafim per
l’invito, ha precisato che si trovava per la prima volta in una Comunità Romena
Unita Greco-Cattolica,. Nel suo discorso ha anche parlato degli aspetti della vita
dei Romeni d’Italia e dell’importanza del loro legame con la Patria, assicurandoci
che sarebbe venuta anche il prossimo anno tra di noi con grande piacere.
Nell’indirizzo di benvenuto p. Serafim, a ricordato che si compiono 96 anni dalla
realizzazione della Grande Unione di Alba Iulia del 1918 e che noi qui a Roma
cerchiamo oggi di mantenere vivo quello spirito di unità secondo le parole del
Vescovo Iuliu Hossu che ci ha lasciato come “testamento” le seguenti parole: “La
mia lotta è finita, la vostra continua!”. Padre Serafim ha ricordato il significato
della preparazione del Natale: “Viviamo l’insegnamento per cui Dio si è incarnato
e ci ha insegnato a divenire santi come Lui.
La seconda parte del programma è continuata nel teatro della parrocchia con un
momento artistico di alcuni usi religiosi di Natale e con le conosciute “Colinde”,
ma anche con tradizioni popolari come il “cavallino”, “l’orso e la capra” ed un
momento culturale nazionale specifico della Festa Nazionale del 1 Dicembre- in
cui si unì la Transilvania con la Romania (Valacchia, Moldavia etc). Si è concluso,
questo momento con l’Hora Unirii”, preceduta dall’Inno Nazionale sul
palcoscenico del teatro. Si è dato, così un vero valore al girono storico per i
Romeni della nostra Comunità Parrocchiale.
La nostra Parrocchia ha la tradizione di festeggiare ogni anno la prima Domenica
di Dicembre la Festa Nazionale Romena, perché durante la settimana le persone
lavorano e solo di Domenica ci possiamo incontrare tutti, promuovendo la lingua,
la cultura e la spiritualità romena.
Gli illustri ospiti sono stati accolti, secondo l’uso romeno, con pane e sale ed, alla
fine padre Serafim ha offerto un’icona con la Nascita di Gesù.
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La terza parte è constata nell’assaggio di cibi romeni tradizionali preparati dai più
preparati, con l’aiuto dei più generosi.
Di anno in anno, giunge la gioia delle “colinde” che ci accompagnano con il
pensiero ai tempi belli della fanciullezza.
Dio ci mantenga sani affinché ci prepariamo spiritualmente alla Nascita del
nostro Salvatore Gesù Cristo e possiamo accoglierlo con gioia e felicità.
Natale felice a tutti!
Maria Marincas

NOTIZIE
Titoli di stampa:
Papa Francesco trasmette calorosi auguri per SE card. Lucian Muresan che
compie di 50 anni di presbiterato
Messaggio di Papa Francesco all’apertura dell’Anno della Vita Consacrata
Papa Francesco: cercare l’unità piena dei credenti è una priorità della Chiesa
Papa Francesco: Preghiera per tutti nostri cari addormentati nel Signore
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PROGRAMUL BISERICII FLAMINIA – ROMA NORD
Duminica celebrările se fac la Institul Surorilor din
Via Flaminia 353; 00176 – Roma (RM):
→
09:00 – 10:00 – Utrenie sau Acatist
→
10:00 – 12:00 – Sfânta Liturghie
→
12:00 – 13:00 – Părăstase și alte rugăciuni
Spovedanii - în timpul Utreniei și după Sfânta Liturgie
Sf. Maslu - în fiecare primă duminică din lună
În timpul săptămânii, în fiecare zi, se celebrează
în Parohia San Valentino - via Germania, nr. 13:
→
08:30 – 09:30 – Spovedanii
→
09:30 – 10:20 – Sfânta Liturghie
Joi
16.00 – 17:00 – Paraclisul
Alte activități parohiale:
→ Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioșilor
→ Cateheză cu tinerii și pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie solemnă
→ Cateheză pentru Sacramentul Botezului și a Căsătoriei
→ Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei

ADRESE DE CONTACT
PREOT SERAFIM IULIAN VESCAN
BISERICĂ:
Chiesa di San Valentino
Via Germania, nr.13; 00196 – Roma (RM)
CASA CANONICĂ:
Chiesa di San Valentino
Via Germania, nr.13; 00196 – Roma (RM)
Celular: 3245586937
E-mail: padreserafino2001@yahoo.it

ŞTIRI DIN VIAŢA PAROHIEI GĂSIŢI PE ADRESA:
WWW.BRU-ITALIA.EU – ROMA NORD

