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Il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica di rito latino
Dreptul Canonic al Bisericii Catolice de rit latin prevede
prevede
che, al raggiungimento dei 75 anni di età, ogni
că, la atingerea vârstei de 75 de ani, fiecare episcop este ţinut
vescovo sia tenuto a presentare le dimissioni davanti al
să îşi înainteze demisia în faţa Papei de la Roma. Episcopul
Papa di Roma. Il vescovo di Padova Sua Eccellenza
de Padova Excelenţa Sa ANTONIO MATTIAZZO a
ANTONIO MATTIAZZO ha compiuto i 75 anni il
împlinit 75 de ani pe data de 20.04.2015. Cu spirit
20.04.2015. Con uno spirito previdente, Sua Eccellenza ha
prezvăzător, Preasfinţia Sa i-a înaintat Papei Francisc
sottoposto al Papa Francesco la lettera di dimissione già dal
scrisoarea de demitere încă din 2014, pentru a scurta cât mai
2014, per abbreviare il più possibile il periodo di elezione del
mult posibil perioada de alegere a unui succesor, în care
successore, in cui la Diocesi rimane senza il vescovo titolare.
Dieceza rămâne fără episcop titular.
S.Ecc.za Antonio fu insediato a Padova il
E.S. Antonio a fost înscăunat la
17.09.1989, essendo il 122° gerarca nella storia
Padova în 17.09.1989, fiind al 122-lea
di questa Diocesi; per 26 anni, ha governato da
ierarh în istoria Diecezei; a păstorit una
pastore una delle più grandi diocesi dell’Italia.
dintre cele mai mari dieceze din Italia
Si preoccupò dei problemi religiosi, sociali e
vreme de 26 de ani. S-a îngrijit de
culturali del territorio; sostenne
problemele religioase, sociale şi culturale
significativamente le missioni in alcuni paesi
din teritoriu; a sprijinit mult misiunile în
dell’Africa, America Latina ed Asia, inviandone
ţări din Africa, America Latină şi Asia,
sacerdoti di Padova quali missionari e
trimiţând acolo preoţi din Padova şi
consolidando le strutture locali. Fu un
consolidând structurile locale. A fost un
sostenitore del dialogo ecumenico, essendo
susţinător al dialogului ecumenic, fiind
noto il suo avvicinamento alla Chiesa
cunoscute apropierile sale îndeosebi de
Ortodossa Romena.
Biserica Ortodoxă Română.
Durante il suo episcopato, in seguito alla
În timpul episcopatului său, după
caduta del muro di Berlino, si occupò degli
căderea zidului de la Berlin, s-a ocupat de
immigrati che, molto numerosi, arrivarono a
emigranţii care au sosit la Padova foarte
Padova. La nostra comunità romena greconumeroşi. Comunitatea noastră grecocattolica è nata con la sua benedizione e
catolică s-a născut cu binecuvântarea şi
approvazione, mentre i due sacerdoti della
aprobarea sa, iar cei doi preoţi ai
Visita pastorale alle comunità
comunità
–p. Aetius Pop şi p. Cristian Sabău–
comunităţii –pr. Aetius Pop şi pr. Cristian
etniche greco-cattoliche,
vennero a Padova essendo accettati da lui.
Sabău- au venit la Padova fiind acceptaţi
31.10.2010
S.Ecc.za Antonio Mattiazzo ha
de Dânsul.
deciso che, alla fine del mandato,
E.S. Mattiazzo a decis ca,
continui l’attività quale missionario
după încheierea mandatului, să
in Etiopia. Lo sosterremo con la
îşi continue activitatea ca
nostra preghiera e la nostra
misionar în Etiopia. Îl vom
gratitudine. Resterà il ricordo della
susţine cu rugăciunea şi cu
visita pastorale che ci ha fatto nel
recunoştinţa noastră. Va rămâne
mese di ottobre del 2010, la sua
amintirea vizitei pastorale pe care
presenza tra noi –gli immigrati di
ne-a făcut-o în octombrie 2010,
Padova– all’annuale Messa ogni 6
prezenţa sa între noi -emigranţii
di gennaio, come anche
din Padova- la Liturghia anuală
l’insegnamento e sopratutto il suo
din fiecare 6 ianuarie, precum şi
slancio nel trovare e proclamare il
învăţătura şi elanul său în a-L găsi
Signore presente sulle strade delle nostre vite.
şi mărturisi pe Dzeu prezent pe căile vieţilor noastre.
I sacerdoti della comunità
Preoţii comunităţii

21.06.2015 - PAPA LA TORINO: GIULGIUL NE AMINTEŞTE DE SUFERINŢA UMANĂ
Papa Francisc s-a rugat în faţa Giulgiului din Torino
duminică, reflectând asupra rolului pe care pânza
considerată a fi fost folosită la înmormântarea
lui Isus Cristos îl poate juca în viaţa spirituală
a creştinului. „Giulgiul ne atrage spre faţa şi
trupul martirizat al lui Isus”, a afirmat
Pontiful. „În acelaşi timp ne îndreaptă spre
faţa fiecărei persoane care suferă şi este
persecutată pe nedrept. Ne îndreaptă în
aceeaşi direcţie ca darul iubirii lui Isus”, a mai
spus cu ocazia rugăciunii Angelus de la miezul
zilei, în Piazza Vittorio Veneto din Torino.
În cursul dimineţii Papa Francisc a vizitat
Giulgiul, aflat în Catedrala Sf. Ioan
Botezătorul din localitate. Catedrala este
ţinută în întuneric cât timp este expus Giulgiul. Papa a
stat câteva minute în tăcere în faţa acestuia. S-a apropiat
apoi de Giulgiu şi a l-a atins (sticla de fapt, ce îl
protejează). Este vorba de cea mai cunoscută relicvă
despre care se consideră că este legată de patima lui
Cristos. Pânza de înmormântare are 4,36 m lungime, şi
1,10 m lăţime, având imprimată imaginea unui bărbat
care a fost torturat şi răstignit în mod brutal. Ea este
venerată de mai multe secole ca linţoliul lui Isus. A fost
subiectul unor studii ştiinţifice privind autenticitatea şi
originile. Biserica Catolică nu şi-a asumat o poziţie

oficială legată de autenticitatea relicvei.
După ce s-a rugat în faţa Giulgiului, Sfântul Părinte
a vizitat mormântul Fericitului Pier Giorgio
Frassati, care este îngropat în apropierea
altarului. Frassati, torinez, patron al tinerilor, şia petrecut scurta viaţă conducându-i pe alţii la
Cristos, slujindu-i pe săraci şi lucrând pentru o
reformă socială. A murit la 24 de ani, pe 4 iulie
1925. Unii dintre membrii familiei Fericitului
Pier Giorgio s-au aflat în Catedrală în timpul
vizitei. Au mai fost câţiva preoţi şi călugăriţe în
etate, un grup de canonici locali, precum şi
membrii comisiei dedicate conservării
Giulgiului. Vizita Pontifului în Catedrală este
încadrată în vizita de două zile în acest oraş din
nordul Italiei. Pontiful a sosit duminică dimineaţa şi va
pleca luni după-masă.
Vizita papală a coincis cu expunerea Giulgiului (19
aprilie – 24 iunie). Este un eveniment rar, ultima oară
având loc în 2010. Vizita doreşte de asemenea să
marcheze bicentenarul naşterii Sf. Ioan Bosco,
fondatorul Ordinului Salezienilor. Este cunoscut pentru
munca lui cu tinerii, în special cu cei de pe străzi şi cu
delicvenţii.
preluat de pe: http://www.catholica.ro/2015/06/21/
papa-la-torino-giulgiul-ne-aminteste-de-suferinta-umana/

18.06.2015 - ENCICLICA PAPEI FRANCISC
„LAUDATO SI’, DESPRE GRIJA PENTRU CASA NOASTRĂ COMUNĂ”
Sfântul Scaun a dat publicității joi, 18 iunie 2015,
textul oficial al Enciclicei Papei Francisc intitulată
„Laudato si’, despre grija pentru casa noastră
comună”. Este cea de a doua Scrisoare enciclică a
Papei Francisc (după Lumen fidei – Lumina credinței,
din 29 iunie 2013) și a 323-a din istoria Bisericii Catolice.
Semnată la Roma, la 24 mai 2015, în Solemnitatea
Rusaliilor, în al treilea an de pontificat al Papei Francisc,
enciclica Laudato si’ este adresată nu doar catolicilor şi
oamenilor de bunăvoinţă, ci „tuturor oamenilor care
locuiesc pe această planetă” (v. Laudato si’, nr. 3). (…)
Titlul enciclicei, Laudato si’ este în italiana dialectală
din sec. al XIII-lea, folosită în regiunea Umbria, şi
constituie o invocație („Lăudat să fii, Domnul meu...”)
din imnul de laudă „Cântarea creaturilor” scris de
Sfântul Francisc din Assisi. Cântarea este considerată
textul poetic cel mai vechi din literatura italiană. Titlul
Laudato si’ al enciclicei va rămâne în italiană în toate
versiunile lingvistice în care va fi tradusă enciclica. Deși
de obicei titlurile enciclicelor sunt în limba latină, în
istoria Bisericii au mai existat documente pontificale cu
titluri în italiană, germană ori franceză. (…)
Enciclica Laudato si’ este structurată în şase mari
capitole: 1. Ce se întâmplă cu casa noastră comună; 2.
Evanghelia creaţiei; 3. Rădăcina umană a crizei ecologice;
4. Ecologia integrală; 5. Linii de orientare şi de acţiune;

6. Educaţie şi spiritualitate ecologică. Textul se încheie cu
două rugăciuni, „una pe care o putem rosti toţi cei care
credem într-un Dumnezeu creator atotputernic, şi cealaltă
pentru ca noi creştinii să ştim să ne asumăm angajamentele
faţă de creaţie pe care ni le impune Evanghelia” (nr. 246).
(…) Suveranul Pontif doreşte ca această Enciclică „să
ne ajute să recunoaştem măreţia, urgenţa şi frumuseţea
provocării care ni se prezintă” (nr. 15), aceea de a ocroti
casa noastră comună, și adresează „o invitaţie urgentă de a
reînnoi dialogul asupra modului în care făurim viitorul
planetei”. De asemenea, Papa își exprimă recunoștința, îi
încurajează și le mulțumește „tuturor acelora care, în cele
mai variate sectoare ale activității umane, trudesc pentru a
garanta ocrotirea casei pe care o locuim împreună” (nr.
13).
Termenul enciclică vine din greacă (εν κύκλος, en
kýklos, "în cerc", adică "scrisoare circulară"), şi indică
scrisorile pe care Papa le adresează episcopilor şi
credincioşilor din întreaga lume sau dintr-o anumită
naţiune pe teme importante cu caracter doctrinar, moral,
social, politic. Primul Papă care a utilizat termenul de
enciclică pentru o scrisoare a fost Benedict al XIV-lea, în
1740.
Pr. Francisc Ungureanu, Secretar general
Preluat de pe: http://www.e-communio.ro/stire2980comunicat-de-presa-cer-enciclica-papei-francisc-laudato-sidespre-grija-pentru-casa-noastra-comuna
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18.06.2015 - PAPA FRANCISC VORBEŞTE DESPRE SUBORDONAREA POLITICII
ÎN FAŢA TEHNOLOGIEI ŞI FINANŢELOR

CEA MAI PUTERNICĂ ENCICLICĂ PAPALĂ

Papa Francisc a publicat o enciclică dedicată
ecologiei prin care lansează un apel la cumpătare, în
vederea solidarizării Nordului și Sudului.
Papa cere o ”convertire ecologică” radicală care să se
bazeze nu pe o împăcare a dezvoltării durabile cu
dezvoltarea economică, ci care să marcheze o ruptură față
de modul de viață actual, de acum încolo traiul trebuind să
fie unul cumpătat. Economiile din nord ar trebui să-și
asume o ”scădere” pentru a asigura
un viitor ”sustenabil” pentru țările
din Sud, față de care Nordul are o
”datorie ecologică”. Luând act de
eșecul summit-urilor dedicate
schimbărilor climatice, papa cere
crearea unei instituții internaționale
capabilă să ”sancționeze” statele
poluatoare. Este pentru prima dată
când un papă abordează atât de
radical tema ecologiei.
”Adresez o invitație urgentă la un nou dialog pe
marginea modului în care construim viitorul planetei.
Avem nevoie de o convertire care să ne unească pe toți,
pentru că provocarea de mediu cu care ne confruntăm și
originile sale umane ne preocupă și ne ating pe toți.”
”Există un consens științific foarte solid care arată că
avem de-a face cu o încălzire îngrijorătoare a sistemului
climatic. Omenirea trebuie să ia la cunoștință necesitatea
de a-și schimba stilul de viață, de producție și de consum,
pentru a combate această încălzire și cauzele umane care a
provocat-o sau au accentuat-o.” (…)
”Previziunile catastrofice nu trebuie să fie tratate cu
ironie. Putem lăsa foarte multe ruine, deșerturi și gunoaie
generațiilor viitoare. Ritmul consumului, al irosirii și

deteriorării mediului a depășit posibilitățile planetei în
asemenea mod încât stilul actual de viață, nesustenabil, nu
poate conduce decât la catastrofe.”
”Este o reîntoarcere la simplitate. Cumpătarea, trăită
în mod conștient și liber, este eliberatoare. Nu este mai
puțină viață, nu este o reducere în intensitate a vieții,
dimpoptrivă. Fericirea implică limitarea anumitor nevoi
care ne abrutizează, făcându-ne mai deschiși către
multiplele posibilităţi pe care ni le
oferă viaţa. A venit momentul să
recunoaștem că aceasta
superficialitate veselă nu ne-a
servit la nimic.” (…)
Enciclica Laudato Si’ a produs
deja o polemică în presa
internațională. În timp ce presa
franceză de stânga susține cu
satisfacție că Vaticanul a început
să îmbrățișeze valorile universaliste atee, publicațiile
conservatoare arată că papa nu se alătură luptei
ecologiștilor zgomotoși, ci susține o demnitate umană care
transcende sfera națională. În presa anglo-saxonă, enciclica
a provocat deja o oarecare idignare. O serie de
comentatori scriu că nu asupra mediului ar trebui să-și
concentreze Biserica Catolică atenția. Nemulțumiți de
apelul papei de limitare a traficului auto și a folosirii
aerului condiționat sau a plantelor modificate genetic, unii
jurnaliști scriu că abia îmbrățișarea unui asemenea mod de
viață ar deschide cu adevărat drumul spre pierzanie.
Călin Marchievici
Preluat din ziarul “Cotidianul” , http://
www.cotidianul.ro/cea-mai-puternica-enciclica-papala263400/

15.05.2015 PAPA FRANCISC A PRIMIT VIZITA PREŞEDINTELUI KLAUS IOHANNIS
Vineri, 15 mai 2015, a avut loc în Vatican un
moment de importanţă istorică pentru relaţiile dintre
România şi Sfântul Scaun, informează
Radio Vatican. În ziua în care se împlinesc
25 de ani de la restabilirea relaţiilor
diplomatice dintre cele două state, Papa
Francisc a primit vizita oficială a
preşedintelui Klaus Iohannis.
Întâlnirea dintre Suveranul Pontif şi
preşedintele României a început în jurul
orei 10.30. Papa Francisc a adresat
colocvial lui Klaus Iohannis un scurt salut
în limba germană, după care a folosit limba italiană. La
rândul său, preşedintele României a răspuns cu
amabilitate în limba germană, iar mai apoi s-a exprimat în
limba română. Colocviile la cel mai înalt nivel au durat
aproximativ 35 de minute, discutându-se despre
raporturile bilaterale, caracterizate de o colaborare
rodnică, precum şi despre relaţiile dintre autorităţile
statale şi comunităţile catolice locale, şi de buna
convieţuire dintre minorităţi.

A urmat prezentarea delegaţiei oficiale a României.
La tradiţionalul schimb de daruri, preşedintele Iohannis,
alături de soţia sa Carmen, i-a dăruit
Papei o medalie comemorativă privind
originea creştinismului în România şi o
litografie cu oraşul Sibiu, în care se
profilează b isericile diferitelor
confesiuni şi minorităţi lingvistice.
Sfântul Părinte i-a oferit preşedintelui
român o medalie reprezentând „Îngerul
păcii”, care îmbrăţişează în mod ideal
pământul şi striveşte şarpele, simbol al
dezbinării şi războiului, alături de exortaţia sa apostolică
„Evangelii gaudium”.
Este prima vizită oficială a preşedintelui României
Klaus Iohannis la Vatican. După întâlnirea cu Sfântul
Părinte a urmat întrevederea cu Cardinalul Pietro Parolin,
secretar de stat, şi cu Arhiepiscopul Paul Richard
Gallagher, secretar pentru relaţiile cu statele.
Preluat de pe: http://www.catholica.ro/2015/05/15/
papa-francisc-a-primit-vizita-presedintelui-klaus-iohannis/
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IOAN MICLEA (25 aprilie 1902 2 octombrie 1982) a fost un preot greco-catolic, filozof şi
mare erudit. A scris mai mult de 10.000 de pagini în
manuscris, unele dintre care au fost distruse de teama
controalelor Securităţii sau au fost confiscate de către
aceasta. Până la începutul persecuţiei din 1948, a
reuşit să publice 10 cărţi cu tematică teologică, filosofică
şi pedagogică. În timpul persecuţiei a prestat munci
foarte umile, pentru s-şi putea întreţine familia. A fost un gânditor şi
filozof profund, în aceşti ultimi ani existând studenţi care au obţinut
doctoratul prin lucrări care au abordat scrierile sale.
Continuăm să publicăm câteva pagini scrise de către pr. Ioan
Miclea, reprezentând amintiri ale sale din viaţa pastorală. Preotul erudit
ne povesteşte, plin de haz şi de talent, evenimente din timpul primei
parohii în care a fost numit, imediat după hirotonirea întru preot.

IOAN MICLEA (25 aprile 1902 - 2 ottobre 1982) fu
sacerdote greco-cattolico, filosofo e grande erudita. Scrisse più di 10.000
pagine in manoscritto, delle quali alcune le ha distrutte lui stesso, per la
paura degli organi comunisti di repressione o sono state confiscate da
queste. Fino all’inizio della persecuzione del 1948, p.Miclea è riuscito a
pubblicare 10 libri di tematica teologica, filosofica e pedagogica.
Durante la persecuzione ha prestato lavori molto umili, per poter
mantenere la propria famiglia. Fu un pensatore e filosofo profondo, e in
questi ultimi hanni ci sono stati studenti che hanno ottenuto il titolo
dottorale attraverso dissertazioni che approcciavano i suoi scritti.
Continuiamo a pubblicare alcune pagine scritte dal p. Ioan
Miclea, che descrivono alcuni suoi ricordi di vita pastorale. L’erudita
sacerdote racconta, pieno di umorismo e di talento, avvenimenti dalla sua
prima parrocchia in cui fu inviato, subito dopo l’ordinazione sacerdotale.

ÎN JUGUL DOMNULUI - 2
Amintiri şi momente din viaţa pastorală (continuă din numărul precedent)
Din vol. Caietele Ioan Miclea, îngrijite de pr. I. Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj 2005, pp. 17-25

ÎNTÂLNIREA MEA CU PAROHIA
La câteva zile după întoarcerea mea acasă, adică la
socrul meu, în Grebeniş, am şi primit înştiinţarea
protopopului din Luduş, Enea Bota, că introducerea
mea în „oficiul şi beneficiul" parohiei Vaidei, va avea loc
în ziua de 8 decembrie, din partea delegatului său,
Părintele Bălaj, din Oarba de Mureş.
Problema era: cum voi putea ajunge eu acolo? Cu
trenul? un înconjur foarte mare, iar de la tren, cum voi
trece Mureşul revărsat?
După ample dezbateri, consiliul familiei a hotărât ca
să mă adresez unchiului soţiei mele, Părintele Emil
Tatar, protopop în Band, să-mi împrumute trăsura până
la Vaidei.
Aşa am şi făcut. Decuseară am plecat la Band, ca
dimineaţa să pot pleca odată cu
ivirea zorilor.
Era o dimineaţă ceţoasă,
întunecată, un noroi clicos;
trăsura frumoasă, grea şi deşi caii
erau buni, abia puteau s-o
urnească. Vizitiul era un ţigan,
cu ochi şireţi, care mereu făcea
semne de neîncredere privitoare
la călătoria noastră.
- Măi, frate, îi spui, tu ştii
unde e Vaideiul?
- Da' de unde să ştiu, D-şorule; dracul ştie, eu n-am
auzit de el.
Răspunsul nu m-a prea încălzit. Dar ce puteam să
fac?
- Dar de ce sate ai auzit, tu?
- Hapoi, io am auzit de Căpuş şi de Luduş, dar de
acela nu.
Am luat-o la întâmplare, peste dealuri, am trecut
prin văi; drumul de hotar pe care apucasem, l-am
pierdut; ceaţa se îngroşase de nu vedeai la doi paşi.
După vreo două ore de drum, timp în care n-am întâlnit

ţipenie de om, am zărit în depărtare nişte suluri de fum,
care ne-au dat speranţa că poate am sosit.
Noroiul se legase de roţi, de nu se mai vedeau
spiţele; caii se scăldau în spumă şi suflau din greu, iar
atunci când se opreau de sine, ţiganul meu înjura de
mama focului, blestema şi zbiciuia caii, iar eu mă rugam
ca nu cumva să întârzii de la prima mea Liturghie.
Ajungem cu greu la capătul unui sat, care spre
durerea noastră nu era satul pe care l-am fi dorit. În faţă
ne apare un moşneag ca din pământ. Ne priveşte,
surprins, iar eu mă grăbesc să-l întreb:
- Moşule, fii bun, spune-ne, ce sat este acesta?
- Păi nu ştiţi? Da' de unde aţi chicat p'aici? Ce
căutaţi?
Ţiganul se grăbeşte să-i răspundă: pă dracul cotăm;
n-ai auzit de el?
- Aista este Căpuşul, dacă nu
vă supăraţi, Căpuşu de
Câmpie.
- Ba că ne chiar supărăm,
moşule, fiindcă noi căutăm
Vaideii. Nu ştii cam pe unde o
fi?
- D'apăi aţi rătăcit rău de tot;
trebuia s-o luaţi în altă parte.
Dar, nu-i mare bai; acum s-o
luaţi peste dealul din faţă, treceţi valea largă, şi îndată
ajungeţi taman în capul Vaideilor.
- Dar cam în câtă vreme vom ajunge acolo?
- Păi io de unde să ştiu: e drept că caii-s buni, dar îs
obosiţi şi drumul rău, ia aşa vre-un ceas bun.
Mă uit la ceas. E trecut de opt; chiar peste o oră
începe slujba, iar eu cine ştie dacă voi sosi la timp? Am
început să mă rog cu şi mai mare ardoare: „Preasfântă
Fecioară, azi este ziua Neprihănitei Tale Zămisliri, fă, te
rog, pentru vredniciile tale, să nu întârzii la Liturghia, de
la prima mea Liturghie, în satul pe care Dumnezeu mi
l-a încredinţat..."
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În această vreme ţiganul dădea tot mai vârtos bici
cailor şi pomenea mereu pe mama cailor, pe mama
dracului, soarele care nu se arăta şi luna care se culcase.
- Măi, băiete, dacă întârziem, am făcut drumul
dejaba. Acolo pe mine mă aşteaptă protopopul, preotul
şi întreg satul. Ai înţeles? Fă ceva.
- Da', ce, eu sunt de ghină dacă întârziem? Nu
puteai să aştepţi până la vară, când drumul este mai bun?
La vale ne rostogoleam mai uşor, dar la urcare,
trebuia să cobor din trăsură, şi să împingem şi noi.
Cu chiu, cu vai, iată că se zăreşte în sfârşit satul. O
bucurie mare mi-a inundat sufletul, doar era satul meu
de aici înainte.
Dar bucuria era prea devreme, deoarece în faţa
noastră se întindea o apă cât vedeau cu ochii. Din cauza
ploilor de toamnă, valea se revărsase, de nu i se vedeau
malurile. Ce să facem? Am intrat cu trăsura în apă, însă
când am ajuns la mijloc, era atât de
adâncă încât a trebuit să ne urcăm pe
ziţuri, fiindcă trăsura era plină.
Ajunşi la mal, am coborât din
trăsură, mi-am făcut cruce şi am luat-o
pe jos înspre biserică, stropit de noroi
din cap până în picioare.
Am intrat în biserică, închinândumă, obosit şi descurajat. Cei doi preoţi
sfârşiseră Liturghia şi vorbeau
poporului despre ce era să se întâmple,
dacă noul lor preot ar fi sosit la vreme.
Văzându-mă, delegatul
protopopesc a continuat: „Dar iată,
iubiţi credincioşi, că noul vostru preot,
în fine a sosit. Vino, iubite frate, să te
prezentăm poporului şi să-ţi predăm
Evanghelia şi cheile bisericii, după ce
vom citi Decretul de numire în „de Dumnezeu păzita
parohie a Vaideiului".
Toţi ochii mă străpungeau; unii zâmbeau cu vădită
neîncredere, văzându-mă slăbuţ, pirpiriu, cu hainele
boţite şi noroioase; alţii mă compătimeau, plângându-mi
soarta care m-a aruncat pe acele meleaguri. Iar eu
stăteam în faţa lor ca un osândit de cine ştie ce crimă.
Erau puţini, sărăcuţi, slab îmbrăcaţi de sărbătoare,
oropsiţi. Doar în strană, cantorul şi câţiva ucenici de ai
săi erau mai răsăriţi.
M-a impresionat, chiar de la început, figura
cantorului care, am aflat mai târziu, că era şi învăţător în
sat. De statură mijlocie, dolofan, rotovei, cam de vreo
şaptezeci de ani, cu o coamă aspră, surie, ca o perie cu
ţepii zbârliţi. Rumen la faţă, burticica i se revărsa în
valuri peste centura pantalonilor. Ochelarii de sârmă
erau aşezaţi pe vârful unui nas gros şi destul de lung;
privea lumea satisfăcut de ea, peste ochelari, zâmbea
mereu în chip şăgalnic, dând comanda cântăreţilor:
„Doamne, îndură-te spre noi..." daţi-i înainte: Vasile,
Grigorie, Lică...".
Delegatul protopopului mă prezintă poporului,
spunând că sunt încă tânăr, ceea ce era adevărat; că sunt
învăţat, ceea ce într-o anumită măsură era din nou

adevărat; că sunt sărac - asta mai cu seamă era foarte
adevărat (deşi poate că, în ochii tuturor, era un păcat).
Mai departe spunea că el crede că ne vom înţelege, aşa
cum s-au înţeles şi cu „fie-iertatul meu antecesor". Numi puteam închipui atunci cam cum s-au înţeles cu „fieiertatul". Mai târziu însă am aflată că nu s-au prea
înţeles, fiindcă acela a fost bogat, lacom şi cam nemilos;
îi punea pe oameni la clăci cu sila, fără nici o plată.
La sfârşit, m-au felicitat, atât vorbitorul, cât şi
administratorul parohial, interimar, părintele Ion Belu,
din Dileu.
Urma să grăiesc eu. Cu mult înainte m-a frământat
gândul că oare ce voi spune în prima mea cuvântare
credincioşilor mei. Dar după călătoria pe care o
făcusem, după ce timpul trecuse, după oboseala
drumului, cuprins de emoţii, izbit de ceea ce vedeam,
sărăcia, smerenia, simplitatea bieţilor oameni, îmi
dădeam seama că predica mea de
introducere, pregătită după toate
regulele oratoriei sacre, nu se mai
potrivea deloc. De aceea am lăsat să
grăiască mai degrabă inima şi simţirea
decât gândirea teologică şi filozofică.
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PRIMUL MEU CUVÂNT
CĂTRE PRIMII MEI
CREDINCIOŞI.
Ce le-am spus?
„Dragii mei, Dumnezeu a hotărât ca
din clipa aceasta, deşi sunt tânăr, eu să
vă fiu părinte, părinte sufletesc. Mă voi
strădui să vă fiu adevărat părinte, aşa
după cum sunt părinţii pentru copiii
lor; pilda o voi lua de la Părintele
nostru cel ceresc şi de la Mântuitorul
nostru Isus Cristos, al cărui slujitor mă voi sili să fiu.
Ceea ce vă rog de la început este să aveţi încredere în
mine precum şi eu voi avea încredere în voi. Deci, orice
necaz aţi avea, orice durere v-ar paşte, vă rog să aveţi
curajul să-mi spuneţi şi mie, şi vă asigur că, în măsura în
care mă voi pricepe, cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi
ajuta.
E drept că sunt sărac, cum pe drept a spus părintele
delegat; dar asta nu mă va împiedica să vă dăruiesc tot
ceea ce am, adică gândurile mele, inima mea, grijile,
străduinţele, îndemnurile mele spre bine. Iar dacă se va
întâmpla ca în satul acesta să fie un om mai sărac decât
mine, eu mă voi sili să-l întrec. N-am de gând să mă
îmbogăţesc din sărăcia voastră.
Am nădejdea că ne vom înţelege, fiindcă între mine
şi între voi nu există şi nici nu va exista nici un motiv de
neînţelegere. Ce am de gând să fac? Să vă ajut să fiţi mai
buni, mai drepţi, mai inimoşi, mai miloşi, mai iertători;
să vă iubiţi aşa precum Hristos Domnul nostru ne-a
iubit pe noi; să vă ajutaţi unii pe alţii: cei ce au, de bună
voie să ajute pe cei ce sunt lipsiţi şi neputincioşi.
Iubindu-vă unii pe alţii, veţi iubi şi pe Dumnezeu, căci
Dumnezeu este IUBIREA. Sarcina mea este mare, prea
mare, dar cu ajutorul Celui care m-a trimis la voi, o voi

birui. Cu un cuvânt, ştiţi voi ce am de gând să fac? Să nu
râdeţi: să fiţi sfinţi pe pământ, unde nu sunt decât
păcătoşi, fiindcă, dacă voi nu vă veţi sfinţi, nici eu nu mă
voi mântui. Pentru asta m-am născut, am învăţat, am
muncit şi asudat şi am venit la voi. Dumnezeu
să ne binecuvânteze. Amin!"

Dumnezeu, devenim tot mai singuri, mai despoiaţi de
lume, chiar de noi înşine.
Aşadară, iată-mă în parohia şi biserica mea! Dacă aş
fi cunoscut atunci Jurnalul unui preot de la ţară a lui
Bernanos, m-aş fi mângâiat cu
cuvintele lui: „M-am rugat bine azi
dimineaţă pentru parohia mea, pentru
sărmana mea parohie - cea dintâi şi cea
mai de pe urmă parohie a mea, căci aş
dori ca aceasta să fie nu numai prima,
ci şi cea din urmă parohie a mea. Parohia mea! Un cuvânt pe care nu-l
poţi pronunţa fără emoţie, fără un elan
de iubire. Îmi dau seama că eu şi
parohia mea suntem unul pentru altul
pentru eternitate. Faţa parohiei mele!
Privirea sa! Asta trebuie să fie o privire
blândă, tristă, răbdătoare; eu îmi
închipui că ea se aseamănă puţin cu
privirea mea”. Journal d'un Cure de
Campagne, (Le livre de Poche, Pion, 1936, p.29). Cam
aceste au fost emoţiile şi gândurile care m-au copleşit şi
pe mine.
În această singurătate, în care numai Dumnezeu era
prezent, în care dispărusem şi eu, am celebrat prima mea
Liturghie, în prima mea şi în cea mai de pe urmă
parohie. Ce i-am spus atunci lui Dumnezeu, mi-ar fi
greu să reproduc, fiindcă au trecut mulţi ani de atunci;
un lucru e sigur, că mi-am revărsat tot elanul, toate
dorinţele, toate speranţele, într-o avalanşă care nu se mai
termina. „Doamne,
oare nu cumva mă
depăşeşte munca la
care sunt chemat? Sunt
sigur că, dacă tu nu mă
vei ajuta, nimic nu voi
putea face; de aceea te
rog, chiar de la început,
înscrie-mă printre acei
slujitori ai tăi, care au
mai mare nevoie de
grija ta, de protecţia ta,
de ajutorul tău... La
consacrare, I-am cerut
lui Isus, ca prin Sângele
Său, să purifice, să
spele păcatele mele şi
ale fiilor mei sufleteşti".
Spre sfârşitul Liturghiei, am observat că nu sunt
singur în biserică, că aveam un „credincios", care nu era
altul decât vizitiul meu tuciuriu. M-am bucurat. Însă el n
-a venit să se roage, ci să-mi spună că dacă nu mă
grăbesc, el mă lasă, fiindcă se întunecă. Bineînţeles că lam ascultat, gândindu-mă la ce ne aşteaptă la întoarcere.
Drumul la întoarcere nu mi s-a părut chiar atât de
greu; caii trăgeau mai cu nădejde spre casă; zările se
înseninaseră; pe cer apăruse o lună cât un covrig, iar
noroiul începuse să se înăsprească.
(va urma)

LITURGHIA MEA FĂRĂ
CREDINCIOŞI
Poporul meu şi confraţii au ieşit din
biserică, grăbindu-se să se întoarcă spre casele
lor. I-am petrecut până afară, apoi m-am
întors în biserică să celebrez sfânta Jertfă.
Am privit-o mai deaproape, jalea m-a
cuprins. Era clădită din bârne de lemn,
netencuită; printre scânduri se vedea afară.
Tavanul puţin boltit, în vremurile străvechi a
fost pictat; acum abia se mai puteau distinge
câte o mână, un cap sau un picior de sfânt.
Doar îngerii rămăseseră mai întregi. Focul
iadului în care ardeau păcătoşii, împunşi de către
Diavoli, nu se stinse. Raiul pământesc dispăruse de tot.
Ferestrele erau cât palma, iar lumina abia se
strecura prin geamurile acoperite de praf şi de sudori.
Duşumeaua scârţâia la cea mai mică mişcare.
Altarul, o masă de lemn, acoperită cu o faţă de
cânepă cu vergi roşii, care cine ştie când o fi fost spălată.
Două sfeşnice de cositor, în care erau împlântate două
mucuri de lumânări cât degetul cel mic. Chivotul, o cutie
în formă de prismă, meşterită din scânduri de brad,
deasupra căreia, o
cruciuliţă, iar în faţă o
uşiţă pe care era pictat
Isus Hristos, cu o
pâinişoară în mână.
Îl deschid. În el se
găsea o cutiuţă de metal, a
cărui specie mi-ar fi fost
greu s-o determin. Alamă?
Zinc? Plumb? La orice caz
metal nobil nu era. În
cutie găsesc o bucăţică de
pâine, uscată, mucegăită şi
uitată, care odată va fi fost
Trupul Domnului care
spânzurase pe cruce
pentru noi.
M-am cutremurat de tot ce am văzut; lumea
începea să se învârtă cu mine. Nu m-am aşteptat la cine
ştie ce stare mulţumitoare; însă aceea pe care am găsit
depăşea orice închipuire. Sărăcia, nepăsarea, neglijenţa,
pustiul, singurătatea, au început să mă copleşească.
Eu însumi m-am simţit atât de singur, atât de
părăsit, atât de slăbit încât mi-am adus aminte de
singurătatea lui Isus Cristos părăsit, nu numai de
ucenicii săi, ci poate chiar de Dumnezeu. Ceea ce m-a
mângâiat a fost gândul că pe măsură ce ne apropiem de
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LUNA MAI 2015

IL MESE DI MAGGIO 2015

A trecut şi în acest an luna mai. Există ceva unic,
inegalabil în luna lui florar: trezită, creaţia îşi etalează toată
panoplia de culori vii şi proaspete. Nu este rece, şi încă nu
au sosit nici căldurile estive, cu umezelile tipice regiunii
Veneto, care fac astfel încât totul să pară mai apăsător.
Este luna Mariei, mama lui Isus, iar comunitatea grecocatolică românească din Padova a reluat micile pelerinaje
duminicale pe la sanctuare din zonă. Lăcaşurile de la
Praglia, Luvigliano, Villafranca şi respectiv Muntele Maicii
Domnului de la Teolo ne-au primit în liniştea şi
reculegerea lor; din partea noatră, noi am adus belşug de
trăiri, de cereri, de stări existenţiale, ştiind că Fecioara
Mamă nu avea să rămână nepăsătoare la niciuna dintre ele.
Ne-a însoţit invocaţia către Maria scrisă de Mihai
Eminescu, poetul naţional al românilor. În fiece duminică,
la fiecare sanctuar în parte, am meditat asupra câtorva
versuri; le-am regăsit impresionant de vii şi de reale pentru
sufletele noastre:
Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adorată
Asupră-ne coboară,
O, maică prea curată
Şi pururea fecioară, Marie!

È passato pure quest’anno il mese di maggio. Vi è
qualcosa di unico, di ineguagliabile nel mese che gli antichi
chiamavano del floraro: risvegliato, il creato mette in mostra
l’intera panoplia di colori vivi e freschi. Non fa più freddo, e
non sono neppure arrivati i caldi estivi, con l’umidità tipica
del Veneto, che fa sembrare tutto più pesante da portare. È
il mese di Maria, la madre di Gesù, e la comunità grecocattolica romena di Padova ha ripreso i piccoli pellegrinaggi
domenicali presso santuari della zona. I tempi mariani di
Praglia, Luvigliano, Villafranca e del Monte della Madonna a
Teolo ci hanno accolti nel loro silenzio e raccoglimento; da
parte nostra, abbiamo portato abbondanza di stati d’animo,
di richieste, di situazioni esistenziali, sapendo che la Vergine
Madre non sarebbe rimasta insensibile a nessuna di esse. Ci
ha accompagnati l’invocazione a Maria scritta da Mihai
Eminescu, il poeta nazionale dei romeni. In ogni domenica,
in ogni santuario in parte, abbiamo meditato su alcuni versi;
li abbiamo trovati incredibilmente vivi e reali per i nostri
cuori:
Avendoti eletta regina,
Inginocchiamo supplicanti:
Elevaci, salvaci
Dall’onda che ci travolge;
Sii scudo di rafforzamento
E cinto di salvezza,
Il tuo venerato sguardo
Si posi su di noi,
O, madre purissima
E sempre vergine, Maria!

Noi, ce din mila sfântului
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor;
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri,
Din neguri te arată,
Lumină dulce clară,
O, maică prea curată
Şi pururea fecioară, Marie!

Noi, che per la pietà del Santo
Gettiamo ombre sulla terra,
Preghiamo le misericordie
Della stella dei mari;
Ascolta il nostro pianto,
Regina sugli angeli,
Nelle oscurità appari,
O, luce chiara e dolce,
O, madre purissima
E sempre vergine, Maria!
In maniera semplice e sincera, certe signore romene
dalla comunità mi hanno condiviso alcuni loro pensieri. Da
sacerdote, vi confesso che mi fu dato da ascoltare
(chiaramente, non sotto il sigillo della confessione!) parole
edificanti riguardo a vissuti personali e a grazie ricevute in
questi pellegrinaggi.
„Siamo piene di gratitudine per aver avuto l’occasione
di venire in questi posti meravigliosi: in ogni mese di
maggio, i nostri pellegrinaggi sono un’idea straordinaria”.
„Dappertutto ho sperimentato qualcosa, -confessa un’altra
delle donne-; ho chiesto molte grazie, che mi sono state
elargite. In ciascun santuario della Vergine, ho chiesto
qualcosa di particolare. Si tratta di grazie molto personali;
non posso parlarne, però sento che la Madre di Dio mi ha
ascoltata”. Un’altra persona del gruppo diceva che „è molto
importante che esista la fede; ognuno di noi portiamo dentro

În mod simplu şi sincer, câteva doamne din
comunitate mi-au împărtăşit trăirile lor. Ca preot, vă
mărturisesc că mi-a fost dat să ascult (fireşte, nu sub
secretul spovedaniei!) cuvinte edificatoare despre trăiri
personale şi haruri primite în aceste pelerinaje.
„Suntem pline de recunoştinţă pentru a fi putut să
venim în aceste locuri minunate: pelerinajele acestea din
fiecare lună mai sunt nişte idei extraordinare”.
„Pretutindeni am simţit câte ceva, -mărturiseşte o alta
dintre doamne-; am cerut foarte multe haruri, care mi-au
fost acordate. În fiecare sanctuar al Fecioarei, am cerut
ceva anume. Este vorba despre haruri foarte personale, nu
pot să vorbesc despre ele, însă simt că Maica Sfântă m-a
ascultat”. Altcineva din grup spunea că „este important că
există credinţă; fiecare dintre noi purtăm lăuntric suferinţă.
Împărtăşind între noi harurile primite şi lucrarea lui
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Dumnezeu în sufletele noastre, putem învăţa şi putem să
ne întărim în credinţă”.
Faptul de a merge către Maica Domnului şi de a
împărtăşi rugăciunea şi trăirile noastre este binefăcător:
„Miracolul Rusaliilor, al prezenţei Spiritului Sfânt între
oameni –afirma altcineva- nu a avut loc printr-o exaltare
interioară a inimii, ci favorizând
comunicarea: la Rusalii oamenii
au ajuns să se înţeleagă între ei.
Comunicarea între noi este un
lucru extraordinar, mai cu
seamă atunci când ne
împărtăşim experienţe de trăire
spirituală”. „Fireşte –adăuga
altcineva din grup- nu suntem
obligaţi să împărtăşim între noi
intenţiile personale pe care le-am spus Mariei, însă dacă o
facem, ne putem ajuta. Putem să împărtăşim sâmburi de
adevăr: atunci când tu crezi –după cum spunea Isus- se
realizează. Ceea ce cerem, ni se dăruieşte”.
„În aceste pelerinaje, când făceam momentul de
tăcere (în care eram invitaţi să vorbim personal Fecioarei
Maria) am simţit că, fără îndoială, este foarte bună Maica
Domnului: îşi apleacă privirile şi ne ascultă rugăciunile
atunci când suntem în nevoi”.
pr. Cristian Sabău de vorbă cu Daniela Dini,
Lucia Pop, Dumitriţa Lepădatu şi Corina Ştefănuţ

della sofferenza. Condividendo fra noi le grazie ricevute,
nonché l’opera di Dio nei nostri cuori, possiamo imparare e
possiamo rafforzarci nella fede”.
L’andare dalla Madonna e il condividere la preghiera e i
nostri vissuti fa molto bene: „Il miracolo della Pentecoste,
della presenza dello Spirito Santo tra gli uomini –
affermava qualcun’altro- non è avvenuto per via
di un esaltazione personale del cuore, ma
favorendo la comunicazione: a Pentecoste, le
persone sono arrivate a comprendersi fra di loro.
La comunicazione fra di noi è una cosa
straordinaria, specie quando condividiamo
esperienze di vissuto spirituale”. „Certamente –
aggiungeva qualcuno del gruppo- non siamo
tenuti a condividere le intenzioni personali che
abbiamo confidato a Maria, però se lo facciamo, ci
possiamo aiutare. Possiamo condividere semi di verità:
quando tu credi veramente –come diceva Gesù- si compie.
Quello che chiediamo, ci viene donato”.
„Durante questi pellegrinaggi, quando facevamo il
momento di silenzio (in cui eravamo invitati a rivolgerci
personalmente alla Vergine Maria) ho avvertito che, senza
dubbio, la Madonna è particolarmente buona: Lei fa
scendere il suo sguardo ed ascolta le nostre preghiere,
sopratutto quando siamo in difficoltà”.
p. Cristian Sabău in dialogo con Daniela Dini,
Lucia Pop, Dumitriţa Lepădatu e Corina Ştefănuţ

PELERINAJUL LA
MĂNĂSTIREA PRAGLIA

IL PELLEGRINAGGIO PRESSO
L’ABBAZIA DI PRAGLIA

Am intrat în luna mai, dedicată Sf. Fecioare Maria.
Urmând o tradiţie deja consolidată în sânul comunităţii
greco-catolice din Padova, preoţii au
planificat ca, în fiecare duminică după Sf.
Liturghie, să se meargă într-un mic
pelerinaj la câte un sanctuar ori loc cu
încărcătură spirituală mariană de pe
cuprinsul diecezei de Padova. Cea dintâi
dintre aceste ieşiri a avut loc duminică, 3
mai 2015, la mănăstirea benedictină
PRAGLIA.
Programul nostru de pelerinaj a
început cu un moment de rugăciune
alături de călugării benedictini; mai precis,
am participat la rugăciunea Orei a VI-a, în
reculegerea profundă creată de către
cântul gregorian. Invocaţia lui Mihai
Eminescu “Rugămu-ne îndurărilor”, -aleasă ca rugăciune
proprie pentru pelerinajele acestui an-, a fost recitată de
către grupul de pelerini stând cu faţa spre frumoasa
pictură a Fecioarei ce se înalţă la cer,
operă a maestrului Tiziano. Mai apoi,
ipodiaconul Marius Pacală, care locuieşte
de doi ani în acest loc impresionant, ne-a
ghidat în incinta mănăstirii, unde am
putut vedea atât fresce, tablouri şi opere
de artă valoroase, cât şi locurile vieţii
comunitare şi ale activităţii călugărilor.
Marius ne-a explicat că Mănăstirea a fost
fondată în sec. al IX-lea, fiind dedicată

Siamo appena entrati nel mese di maggio, dedicato alla
Vergine Maria. Seguendo una tradizione già consolidata nel
seno della comunità greco-cattolica di Padova, i
sacerdoti hanno pianificato che, ogni domenica
dopo la Divina Liturgia, la comunità andasse in un
piccolo pellegrinaggio presso qualche santuario o
luogo di alto significato mariano nel territorio della
diocesi di Padova. La prima simile iniziativa ebbe
luogo domenica, 3 maggio 2015, presso l’abbazia
benedettina di PRAGLIA.
Il programma del nostro pellegrinaggio è
incominciato con un momento di preghiera accanto
ai monaci benedettini; precisamente, abbiamo preso
parte alla preghiera dell’Ora VI, nel profondo
raccoglimento creato dal canto gregoriano.
L’invocazione del poeta romeno Mihai Eminescu
“Preghiamo le misericordie della Stella dei mari”, -scelta
come preghiera propria per i pellegrinaggi del maggio di
quest’anno-, fu recitata dal gruppo di pellegrini stando
rivolti verso la bellissima pala della Vergine
Assunta, opera del pittore Tiziano. In
seguito, l’ipodiacono Marius Pacală, che
risiede da due anni in questo luogo
impressionante, ci ha guidato per l’Abbazia,
dove abbiamo potuto vedere affreschi,
quadri ed opere d’arte di valore, come anche
i luoghi della vita comunitaria e delle attività
dei monaci. Marius ci spiegò che l’Abazia fu
fondata nel IX° secolo, essendo dedicata
all’Assunzione in cielo della Madre di Dio.
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Adormirii şi Înălţării Maicii Domnului la cer. În prezent,
Praglia are o obşte monahală
înfloritoare (cea mai mare din Italia!),
în ciuda istoriei sale zbuciumate,
marcate de două supresiuni succesive
(a împăratului Napoleon şi, respectiv,
a Statului italian), de jafuri şi de
înstrăinări.
Am vizitat, de asemenea, cele 2
biblioteci (cea privată –monumentală,
precum şi cea publică), care deţin un
număr impresionant de cărţi. Ni s-au
prezentat locurile în care călugării îşi desfăşoară activitatea
după regula lor “Ora et labora”, adică "ROAGĂ-TE ŞI
MUNCEŞTE", şi anume cele patru claustruri (curţi)
interioare, sălile de mese, atelierul pentru restaurarea cărţilor
vechi, farmacia, plafarul, câmpurile de vii şi de măslini,
grădina cu plante medicinale. Pe unele le-am vizitat, despre
altele, în schimb, ni s-a relatat.
Nu a lipsit, desigur, prânzul
împreună, în cadrul căruia l-am
sărbătorit pe ipodiaconul Marius,
gazda noastră, care în urmă cu
doar două zile, a mai adăugat
vieţii sale încă un an. Au trecut să
salute grupul de români abatele
Norberto Villa, precum şi alţi
călugări.
La sfârşitul acestei vizite,
fiecare a putut să achiziţioneze
diferite produse pe care călugării
le produc şi le pun în vânzare pentru vizitatori.
Florica Filimon

PELERINAJUL LA LUVIGLIANO
În fiecare an, dedicăm
luna Mai Fecioarei Maria,
aducând rugăciunea noastră
înflăcărată şi plină de iubire
către Ea şi organizând
scurte pelerinaje. Duminică,
10 mai 2015, după Sfânta
Liturghie, împreună cu un
grup alcătuit din membri ai
comunităţii româneşti greco
-catolice din Padova, am
plecat în pelerinaj la biserica din localitatea Luvigliano
(provincia de Padova, pe dealurile Euganee), unde se află şi
“Vila Episcopilor”, vechea reşedinţă de vacanţă a arhiereilor
de Padova. Luvigliano se bucură de o poziţie de mare
prestigiu în istoria religioasă a acestor locuri. Existenţa
parohiei a fost consemnată în documente deja din 1077 şi,
până astăzi, preotul paroh se bucură de un rang ecleziastic
cu demnitate aparte, fiind Arhiprezbiter. Iniţial, biserica era
construită acolo unde se înalţă astăzi “Vila Episcopilor”, dar
a fost demolată complet în 1474 şi reconstruită pe locul în
care se află şi în prezent. În interior, în lăcaşul dedicat Sf.
Martin, am putut admira opere de artă şi felurite ornamente
caracteristice stilului baroc.
Biserica adăposteşte o copie a grotei de la Lourdes, în
care Fecioara Maria s-a arătat în 1858 Bernadetei Soubirous. 9

Oggi, Praglia gode di una ricca comunità monastica (la più
numerosa in Italia!), sebbene erede di una storia
particolarmente tribolata, segnata da due
successive soppressioni (quella dell’imperatore
Napoleone e, rispettivamente, dello Stato italiano),
di saccheggi ed espropriazioni.
Abbiamo anche visitato le 2 biblioteche (quella
privata –la monumentale, e quella pubblica), che
contengono un numero impressionante di libri. Ci
vennero presentati i luoghi nei quali i monaci
prestano le loro attività in
base alla loro regola “Ora et
labora”, ossia “Prega e
lavora”, cioè i quattro chiostri
(cortili) interni, i refettori, gli
atelier per il restauro dei libri
antichi e per la lavorazione dei
prodotti naturali, la farmacia, i
campi delle viti e degli ulivi,
la coltivazione delle piante
medicinali. Alcune le abbiamo visitate, di altre ci
fu solamente detto.
Certamente non mancò il pranzo a sacco preso
insieme, contesto in cui abbiamo festeggiato
l’ipodiacono Marius, il nostro oste, che solamente
due giorni prima aveva aggiunto alla sua vita un
anno in più. Inoltre, passarono a salutare il
gruppo di romeni il padre abate Norberto Villa,
nonché altri monaci.
Alla fine di questa visita, ognuno dei partecipanti
ha avuto modo di acquistare vari prodotti che i monaci
producono e che mettono in vendita per i visitatori.
Florica Filimon

IL PELLEGRINAGGIO A LUVIGLIANO
Ogni anno, dedichiamo il mese di Maggio alla Vergine
Maria, innalzando la nostra preghiera calda e piena
d’amore verso di Lei e organizzando brevi pellegrinaggi.
Domenica, 10 maggio 2015, dopo la Divina Liturgia,
assieme ad un gruppo composto da membri della
comunità romena greco-cattolica di Padova, siamo partiti
in un pellegrinaggio alla chiesa della località detta
Luvigliano (nella provincia di Padova, sui Colli Euganei),
dove si trova anche la “Villa dei Vescovi “, antica
residenza estiva dei gerarchi di Padova. Luvigliano gode
una posizione di grande prestigio nella storia religiosa di
questa zona. L’esistenza della parrocchia fu attestata nei
documenti già nel 1077 e, sino ad oggi, il sacerdote parroco
è insignito del rango
ecclesiastico di “Arciprete”.
Inizialmente, la chiesa era
costruita dove sorge oggi la
“Villa dei vescovi”, però è
stata completamente
abbattuta nel 1474 e
ricostruita nel posto in cui si
trova
attualmente.
All’interno, in questo tempio
dedicato a San Martino, abbiamo potuto osservare arte ed
ornamenti caratteristici del barocco.

Odată ajunşi în faţa
Maicii Sfinte, am început
ruga recitând Paraclisul
Maicii Domnului.
Părintele Cristian Sabău a
ţinut o meditaţie
frumoasă, care a adus
bucurie în inimile noastre.
A pornit de la rugăciunea
“Rugămu-ne îndurărilor”
a lui Mihai Eminescu
(invocaţie ce însoţeşte
pelerinajele noastre),
oprindu-se asupra imaginii Mariei prin care ni se coboară
multitudinea de îndurări ale lui Dumnezeu şi asupra
prezenţei Ei ca “Luceafăr” ce în noapte, pe marea vieţii,
vesteşte ivirea zorilor şi sfârşitul
oricărei furtuni. Nu în ultimul rând,
ne-a explicat sensul reprezentării
Fecioarei de Lourdes cu ochii ridicaţi
spre cer, aplicând aici versul
eminescian: “privirea-Ţi adorată
asupra-ne coboară”.
La încheiere, am ascultat o
interpretare muzicală a “Rugăciunii”
lui Eminescu (în interpretarea
corului “Francisc Hubic” de la
Oradea) şi am zăbovit în faţa Mariei,
intonându-i cântece de laudă. Nu a lipsit nici momentul de
fraternitate al prânzului, în care fiecare, după hrana
sufletească, şi-a nutrit trupul, într-o atmosferă de prietenie şi
de voie bună.
Daniela Dini

PELERINAJUL LA SANCTUARUL
DIN VILLAFRANCA PADOVANA
În a treia
duminică a lunii
mai - “Duminica
orbului
din
naştere” (17 mai
2 0 1 5 ) ,
comunitatea
românească greco
-catolică
din
Padova a avut din
nou ocazia de a-şi
deschide ochii
spirituali şi a primi
lumina prezenţei şi a bucuriei lui Dumnezeu, făcând un
pelerinaj la un alt sanctuar marian din zona Veneto, şi
anume Sanctuarul Sfintei Marii a Harurilor (S.Maria delle
Grazie) de la Villafranca Padovana, în partea de Nord-Vest
a oraşului Padova. Acest loc special a fost vizitat de
prezenţa efectivă a Sfintei Fecioare cu câteva secole în urmă
(1479): într-o apariţie miraculoasă sub un ulm, Maica Sfântă
a redat glasul unei fete mute din naştere şi, prin gura
acesteia, a cerut întoarcerea spre Dumnezeu a poporului,
precum şi ridicarea unui loc de închinare acolo unde Ea
apăruse. Biserica ce a fost construită se bucură de linii
arhitectonice simple şi transmite o pace interioară specifică 10

La chiesa ospita una copia della grotta di Lourdes,
in cui la Madonna si è mostrata nel 1858 a
Bernadette Soubirous. Una volta giunti davanti alla
Vergine Santa, abbiamo iniziato la preghiera
recitando il “Piccolo Canone alla Madre di Dio per
la Consolazione dell’anima” (Paraklitikos). Il p.
Cristian Sabău ci ha tenuto una bella meditazione,
che ha portato gioia nei nostri cuori. Partendo
dall’invocazione „Preghiamo le misericordie” del
poeta nazionale dei romeni Mihai Eminescu, egli si
è soffermato sull’immagine di Maria attraverso cui
scende verso di noi la moltitudine delle
misericordie di Dio e sulla sua presenza quale
„Stella dei mari” che nella notte, sul mare della vita,
annuncia l’arrivo dell’alba e la fine di ogni burrasca. Non
per ultimo, ci spiegò il significato del fatto che la Madonna
di Lourdes viene rappresentata con gli
occhi levati verso il cielo, applicando
qui il verso di Eminescu „Il tuo
venerato sguardo discenda verso di
noi”.
Per concludere, abbiamo ascoltato
un’interpretazione in musica della
“Preghiera” di Mihai Eminescu
(nell’interpretazione del coro “Francisc
Hubic” di Oradea) ed abbiamo
prolungato la nostra presenza davanti a
Maria, intonandoLe canti di lode. Non
mancò il momento di fraternità del pranzo in cui ognuno,
dopo l’essersi nutrito spiritualmente, ha preso del
nutrimento anche per il corpo, in un clima di amicizia e di
distensione.
Daniela Dini

IL PELLEGRINAGGIO A
VILLAFRANCA PADOVANA
Nella terza domenica del mese di maggio – “La
Domenica del cieco nato” (17.05.2015), la comunità romena
greco-cattolica di Padova ha avuto nuovamente l’occasione
di aprire gli occhi spirituali e di accogliere la luce della
presenza e della gioia di Dio, compiendo un pellegrinaggio
presso un altro santuario mariano del Veneto, il santuario di
S. Maria delle Grazie di Villafranca Padovana, nella parte
Nord-Ovest di Padova. Questo luogo speciale è stato
beneficato dalla presenza viva della Madonna alcuni secoli
addietro (1479): apparendo miracolosamente sotto un’olmo,
la Vergine Santa ha ridato la voce ad una ragazzina muta
dalla nascita e, attraverso la bocca della piccola, ha chiesto
la conversione a
Dio del popolo e
la costruzione di
un tempio, sul
posto in cui Ella
era apparsa. La
chiesa che vi fu
costruita presenta
l i n e e
architettoniche
semplici
e
trasmette una pace

locurilor în care au existat apariţii ale Sfintei Fecioare.
Deasupra altarului central se află icoana Maicii
Domnului a Harurilor pictată în genul icoanelor
“Odigitria”, în care Maica arată calea: îl ţine pe braţul stâng
pe Fiul ei Mantuitor, în timp ce cu mâna dreaptă indică spre
El, arătându-ne concret ca doar în El putem găsi Calea,
Adevărul şi Viaţa.
Momentul nostru de reculegere a început cu recitarea
Paraclisului şi a fost urmat de o scurtă dar inspirantă
meditaţie realizată de parintele Cristian Sabău. Acesta a
continuat reflecţia de duminica trecută, pe marginea unor
versuri din “Rugăciunea” poetului naţional Mihai Eminescu,
invocaţie ce însoţeşte pelerinajele noastre
din acest an. Dacă viaţa poate fi asaltată de
probleme şi dificultăţi, aşa precum malul
este bătut constant de valuri, fericit este
omul care în valurile ce îi “bântuie”
existenţa o alege pe Maica Sfântă ca “scut
de întărire” şi “zid de mâtuire”, ”Crăiasa“
ce ne orientează calea spre Mântuitorul.
Am ascultat, de asemenea, o interpretare
corală a “Rugăciunii”. Părintele Cristian,
căruia sanctuarul îi este foarte familiar din
perioada de studenţie trăită la Padova,
întrucât obişnuia să vină adesea aici, ne-a
condus mai apoi în faţa altarului din criptă,
locul cel mai intim şi –de fapt- inima
acestui sanctuar, întrucât este aşezat exact pe locul unde
Fecioara a apărut. Pe altar se găseşte o statuetă mignonă a
Maicii Sfinte cu pruncul în braţe, şi aceasta cu o poveste
specială. Tradiţia spune că atunci când au început săpăturile
pentru constuirea lăcaşului, s-a găsit această statuetă
îngropată în pământ. De două ori, episcopul de Padova ar fi
dus-o în oraş, în palatul episcopal, însă de fiecare dată, în
chip inexplicabil, statueta dispărea peste noapte, “apărând”
înapoi la Villafranca, semn că Maica Sfântă dorea să fie
venerată acolo. Ne-am înscris astfel şi noi, greco-catolicii
români, în şirul miilor de pelerini care în acest loc
binecuvântat s-au “rugat Îndurărilor - Luceafărului mărilor”,
cum minunat o numeşte Eminescu pe Maica Sfântă în
poezia sa.
Ultimul popas a fost făcut în claustru, curtea interioră
a sanctuarului, unde din nou am putut afla de la părintele
nostru povestea ce leagă în eternitate spaţiul romanesc
bizantin de acest loc de apariţie a Sfintei Fecioare. Atât în
interiorul sălilor, cât şi de-a lungul coridorului curţii
exterioare se poate admira o serie de fresce extraordinare,
reprezentând scene
din viaţa Sfintei
Fecioare şi a lui
Isus. Acestea au
fost realizate de un
talentat
pictor
r o m â n,
M i h ai l
Ivanov, care a
studiat la şcoala
românească
de
pictură bisericească
bizantină de la
Bucureşti. Începând
din anul 1994,

interiore specifica ai posti in cui sono avvenute apparizioni
della Madonna.
Sopra l’altare centrale è venerata l’icona della Madre
di Dio delle Grazie dipinta nello stile delle icone
“Odighitria”, in cui la Madre indica la via: tenendo sul
braccio sinistro il suo Figlio, con la mano destra mostra
verso di Lui, indicandoci concretamente che solamente Lui
è la via, la verità e la vita.
Il nostro ritiro è iniziato con la recita del “Piccolo
Canone alla Madre di Dio per la consolazione”, che è stato
seguito da una meditazione tenuta dal p. Cristian Sabău.
Egli ha continuato la riflessione della domenica scorsa,
basandosi su alcune parole della poesia “Supplica”
del poeta nazionale romeno Mihai Eminescu,
invocazione che accompagna i nostri pellegrinaggi
di quest’anno. Se la nostra vita può essere assaltata
da problemi e difficoltà, così come la sponda
viene martellata continuamente dalle onde, beato
è colui che, nelle onde che gli “travolgono”
l’esistenza, sceglie la Madre Santa affinché gli
faccia da “scudo di rafforzamento” e “cinto di
salvezza”. Abbiamo ascoltato anche una nuova
interpretazione musicale della “Supplica”. Il p.
Cristian, a cui il santuario gli è molto famigliare
già dagli anni di studio compiuti a Padova, poiché
si recava spesso qui, ci ha accompagnati poi
davanti all’altare della piccola cripta, il luogo più
intimo e –difatti- cuore del santuario, in quanto segna il
posto esatto nel quale la Vergine sarebbe apparsa.
Sull’altare, si trova una statuetta mignon della Santa Vergine
con il bambino fra le braccia, che reputa pure una storia
speciale. La tradizione racconta che quando incominciarono
gli scavi per la costruzione del tempio, avrebbero trovato
interrata questa statuetta. Per due volte, il vescovo di
Padova l’avrebbe fatta portare in città, nel pallazzo
vescovile, però ogni volta, in modo inspiegabile, la statuetta
scompariva durante
l a
n o t t e
“comparendo”
nuovamente
a
Villafranca, segno
del fatto che la
Madonna voleva
restare ed essere venerata la. In questo modo, ci siamo
annoverati anche noi, i romeni greco-cattolici, tra le file
delle migliaia di pellegrini che hanno “pregato le
Misericordie della Stella dei mari”, come magnificamente
chiama Eminescu la Vergine Santa nella sua poesia.
L’ultima sosta è stata fatta nel chiostro adiacente al
santuario e nelle sale, dove abbiamo avuto modo di
ascoltare, da parte di p. Cristian, il racconto di ciò che lega
per l’eternità il nostro spazio romeno bizantino a questo
luogo di apparizione della Verine Santissima. Sia all’interno
delle sale, che pure lungo il corridoio del chiostro esterno si
può ammirare una serie di straordinari affreschi, che
rappresentano scene dalla vita di Gesù e della Vergine
Maria. Questi furono realizzati da un pittore romeno di
grande talento, Mihail Ivanov, che studiò presso la scuola
romena di pittura bizantina ecclesiastica di Bucarest. A
cominciare dall’anno 1994, assieme a sua moglie Maricica,
restauratore di arte che ha ridato a più statue del santuario
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împreună cu soţia
Maricica, restaurator
de artă care a redat
mai multor statui de la
sanctuar strălucirea
originală, şi-au lăsat
aici, peste ani,
amprenta artistică şi
spirituală.
Am încheiat
această zi specială cu o agapă frăţească, în cadrul căreia
am sărbatorit ziua de naştere a doamnei Lucia Pop, o
modestă, autentică şi inimoasă credincioasă a comunităţii
noastre.
Îi mulţumim Maicii Sfinte pentru darurile Ei şi le
mulţumim îndrumătorilor noştri spirituali, care găsesc
prilejuri şi locuri speciale pentru a ne întări şi creşte
credinţa.
Laura Raita

PELERINAJUL LA „MUNTELE MAICII
DOMNULUI” DE LA TEOLO
Duminică, 24 mai 2015, câţiva membri ai comunităţii
româneşti
greco-catolice
din Padova au
mers în cel deal
patrulea
pelerinaj al lunii
mai, la schitul
Fecioarei de pe
„Muntele
M a i c i i
Domnului” de
la Teolo (în
provincia
de
Padova).
Drumul care
duce sus este
destul de greu, fiind foarte întortocheat, dar se
ajunge la o privelişte nemaipomenită. Locul este
deosebit: este multă linişte, iar omul se poate
ruga în tăcere; poţi să trăieşti tăcerea, pentru că
este liniştea cea care te apropie de şoaptele lui
Dzeu.
Grupul a fost întâmpinat de către monahul
benedictin dom Edoardo Montini, care a
povestit pelerinilor istoria şi spiritualitatea
locului. Lăcaşul de pe culmea muntelui este un
schit atestat deja din Evul Mediu (1253). Chiar
dacă nu se cunosc miracole care să fi stat la baza
puternicei devoţiuni de aici către Maica
Domnului, locul a constuit întotdeauna o
atracţie pentru pustnici şi pentru iubitorii
Mariei. În biserică este venerată o veche statuie de piatră
reprezentând-o pe Fecioara cu Pruncul, sculptată tot în
Evul Mediu.
Trebuie să îi mulţumim mult monahului Edoardo, care
ne-a primit şi ne-a explicat simplu şi frumos istoria acestui
loc. Un amănunt care ne-a impresionat din relatarea sa, a
fost acela că –pe baza unei legende- sanctuarul a fost
construit cu pietre care, pe braţe, au fost aduse de către 12

lo splendore originario, essi hanno lasciato qui, per gli anni
a venire, la loro impronta artistica e spirituale.
Abbiamo concluso questo giorno speciale con
un’agape fraterna, contesto in cui abbiamo festeggiato il
compleanno della signora Lucia Pop, una modtesta,
autentica e generosa
fedele della nostra
comunità.
Ringraziamo
la
Vergine Santa per i
Suoi
doni
e
ringraziamo le nostre
guide spirituali che
trovano occasioni e
luoghi speciali per far
rafforzare e crescere
la nostra fede.
Laura Raita

IL PELLEGRINAGGIO AL “MONTE
DELLA MADONNA” DI TEOLO
Domenica, 24 maggio 2015, alcuni membri della
comunità romena greco-cattolica di Padova si
sono recati al Santuario sul Monte della Madonna
di Teolo (provincia di Padova), nel contesto del
quarto pellegrinaggio del mese di maggio. La
strada che porta su è assai difficile, essendo
parecchio contorta ma, una volta arrivati, si
possono contemplare delle panoramiche stupende.
Il luogo è molto particolare; c’è molto silenzio e
chiunque può pregare nella quiete; puoi vivere la
quiete, poiché è il silenzio la via che ti aiuta a
intendere i sussurri di Dio.
Il gruppo fu accolto dal monaco benedettino dom
Edoardo Montini, che raccontò ai pellegrini la
storia e la spiritualità del luogo. Il tempio in cima
al monte è un eremo attestato per la prima volta
nel Medio Evo (1253). Sebbene non siamo alla
conoscenza
di
miracoli o prodigi che
siano stati alla base
della forte devozione
alla Madre di Dio, il
luogo ha costituito da
tempi immemorabili
un’attrazione per gli
eremiti e per coloro
che amavano Maria.
In chiesa è venerata
un’antica statua in
pietra rappresentante
la Madre con il
Bambino, scolpita
sempre nel Medioevo.
Siamo molto grati a dom Edoardo che ci ha accolti e ci
ha spiegato, in maniera semplice e bella, la storia del luogo.
Un particolare ci ha toccati nel suo racconto: -stando ad
una leggenda- il santuario fu costruito con pietre che sono
state portate a mano dalla base del colle. In quanto lungo i
secoli non esisteva una strada (quella attuale fu fatta
successivamente al 1950), ci siamo immaginati con quanta

oameni din josul muntelui. Cum de-a lungul
secolelor nu exista drum (cel actual fiind făcut
după 1950), ni-i închipuiam pe oameni cât de
greu au adus piatrele în braţe, pentru că nu
poate să le fi fost uşor; probabil că simţământul
operei nobile pe care o făceau, credinţa lor şi
harul Maicii Sfinte i-au ajutat să nu simtă ca
fiind imposibilă munca lor. Din inima
oamenilor a plecat un „Da”, o hotărâre de a
face ceva pentru Fecioara Maria, iar acesta este,
pentru noi pelerinii, cel mai frumos lucru. A
fost ca un miracol: fără să existe o cale, ei au
venit în sus cum au putut. Probabil au urmat
poteci pe albiile pârâurilor, dar au ajuns aici cu câte o piatră.
Fiecare va fi avut o durere, o problemă sau o legătură
tainică, o promisiune făcută Maicii Sfinte; sau poate că au
făcut aceasta dintr-o
simplă şi pură iubire.
A fost impresionant:
am înţeles dragostea
pe care o aveau
oamenii faţă de
Maica Domnului,
pentru a construi
chiar aici, pe pisc de
munte, o casă pentru
Ea.
A s p e c t u l
bisericii oglindeşte
însăşi simplitatea:
totul a fost şi este
pentru Maica, cea
care este „Lumină
dulce, clară” (cum
frumos o denumeşte Eminescu în poezia
ce a însoţit pelerinajele noastre). Trebuie
să îi mulţumim Sf. Fecioare pentru că nea adus astăzi aici, deschizându-ne şi
luminându-ne acest drum care se
aseamănă cu drumul vieţii fiecăruia dintre
noi: este în serpentine, una mai dulce, alta
mai amară. Ajungând aici, Fecioara ne-a
dăruit pace, ne-a dat linişte şi
binecuvântare, ne-a dăruit să putem sta
împreună cu credinţă şi cu respect.
Ne rugăm pentru odihna cea veşnică
a acelora care au cărat pietrele, pentru ca
să fie construit lăcaşul care astăzi ne
încântă: privind în biserică la câte pietre sunt, ne gândeam
că ar trebui rostită o rugăciune pe fiecare în parte. Ei ne-au
precedat cu ruga lor, astfel că există deja foarte multă
rugăciune pe acest pisc, iar noi suntem plini de recunoştinţă.
Sufletele acestora, cu bucuriile şi durerile lor, rămân ascunse
în inima Mariei, însă noi rămânem cu mulţumirea
sufletească că ni s-a dat astăzi să putem veni pentru a alătura
aici iubirea şi cererile noastre, şi pentru a ne bucura de
pacea acestui –cu adevărat- Munte al Maicii Domnului.
Odinioară, alţii au trudit la construcţia lăcaşului, iar astăzi
respirăm liniştea şi harul pe care l-au obţinut ei.
pr. Cristian Sabău de vorbă cu Daniela Dini, Lucia
Pop, Dumitriţa Lepădatu şi Corina Ştefănuţ

fatica hanno portato le pietre fra le braccia, poiché
non può essere stata un’impresa facile; forse il
sentimento dell’opera nobile che facevano, la loro
fede e la grazia della Madonna li hanno aiutati a
non avvertire impossibile il loro lavoro. Dal cuore
delle persone sarà sgorgato un „Sì”, una decisione
di intraprendere qualcosa per la Vergine Maria, e
questa è per noi, i pellegrini, la cosa più bella. Fu
come un prodigio: senza che ne esistesse una
strada, essi si sono arrampicati come hanno
potuto. Forse hanno seguito sentieri, nel letto dei
ruscelli, però sono arrivati qui portando le pietre.
Ognuno –fra i portatori- avrà avuto qualche
dolore, un problema o un legame segreto, una promessa
fatta alla Madonna; o probabilmente più di qualcuno ha
compiuto questo per puro e autentico amore. È stato
impressionante: abbiamo
compreso l’amore che gli
uomini hanno nutrito nei
confronti della Madre di Dio,
per costruire proprio qui, in
cima al colle, una casa per Lei.
Le sembianze della chiesa
riflettono autentica semplicità:
tutto fu ed è per la Madre, che
è „Luce chiara e dolce” (come
meravigliosamente La chiama il
poeta romeno Eminescu, nella
poesia che ha accompagnato i
nostri pellegrinaggi).
Dobbiamo ringraziare la
Vergine Santa per averci portati
oggi qui, aprendoci e
illuminandoci questa
strada, che assomiglia
alla via dell’esistenza di
ognuno di noi: piena di
tornanti, alcuni più
dolci, altri più amari.
Invochiamo il riposo
eterno di coloro che
hanno portato i sassi del
tempio che oggi allieta i
nostri cuori: guardando
in chiesa a quante sono
le pietre, pensavamo
che andrebbe detta una
preghiera su ognuna di
esse. Loro ci hanno preceduti con la loro preghiera e, in
questo modo, la preghiera ha permeato quella cima, e noi
ne siamo pieni di riconoscenza. Quelle anime, con le loro
gioie e i loro dolori, restano nascoste nel cuore di Maria,
però noi ci riempiamo di gratitudine perché ci fu dato oggi
di poter venire per aggiungere qui il nostro amore e le
nostre suppliche, e per rallegrarci della pace di questo –
veramente- Monte della Madonna. Tempo fa, furono gli
altri ad aver faticato alla costruzione del tempio, mentre
oggi, noi respiriamo il silenzio e la grazia che loro hanno
ottenuto.
p. Cristian Sabău in dialogo con Daniela Dini,
Lucia
Pop, Dumitriţa Lepădatu e Corina Ştefănuţ
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GRECO-CATOLICII DIN PADOVA LA
LITURGHIA ÎN CINSTEA SF. ANTON

I GRECO-CATTOLICI DI PADOVA
ALLA MESSA DI S.ANTONIO

F i e c a r e
sărbătoare de 13
iunie, când Biserica
Catolică
îl
prăznuieşte pe Sf.
Anton de Padova,
este pregătită în cele
1 3
z i l e
premergătoare prin
Liturghii
şi
devoţiuni deosebite.
Purtând numele de „trezenă”, perioada aceasta prevede la
Bazilica din Padova -în care se păstrează mormântul marelui
făcător de minuni-, pelerinaje şi Liturghii foarte solemne. În
2015, prima zi a trezenei -31 mai- a fost inaugurată de o
celebrare euharistică a tuturor comunităţilor etnice catolice
din Padova. Sub prezidenţa părintelui Elia Ferro, directorul
Migrantes din această Dieceză, s-au întâlnit reprezentanţi ai
comunităţilor africană anglofonă, africană francofonă,
filipineză, poloneză, românească de rit bizantin şi respectiv
de rit latin, ucraineană, chineză, croată şi srilankeză, fiecare
împreună cu preoţii lor. Pentru credincioşii greco-catolici
români şi ucrainieni era praznicul Rusaliilor: coborârea Sf.
Spirit nu a fost sărbătorită liturgic, ci faptic, prin
adunarea-împreună a atâtor neamuri şi limbi
reunite de dragostea faţă de acelaşi Sfânt Anton.
Liturghia a constituit o desfăşurare minunată
de culori, de etnii, de costume naţionale şi de
devoţiune către Sfântul Minunilor. Predica a fost
ţinută de către pr. Aetius Pop, coordonatorul
greco-catolicilor români din Padova. Fiind
sărbătoarea Sfintei Treimi pentru ritul latin,
părintele a vorbit despre misterul Dumnezeului
întreit, sfârşind prin amintirea figurii lui Anton de
Padova care, portughez fiind, a venit în acest oraş
în calitate de străin, la fel ca şi credincioşii care în
această zi umpleau bazilica.
Răspunsurile la Liturghie au fost date de către corul
comunităţii africane anglofone, pe când la Împărtăşanie au
cântat reprezentanţii comunităţii din Sri Lanka. La sfârşitul
celebrării,
pr.
Claudiu Ianuş coordonatorul
comunităţii
româneşti
romano-catolicea
mulţumit
tuturor pentru
frumoasa
şi
numeroasa
participare. Toţi
p r e o ţ i i
concelebranţi au
făcut o procesiune la mormântul Sf.Anton, iar pr. Elia
Ferro i-a binecuvântat pe cei prezenţi cu un relicvar
conţinând moaşte ale Sfântului sărbătorit.
Pr. Cristian Sabău

Ogni festa di 13 giugno, quando la Chiesa Cattolica
ricorda S.Antonio da Padova, è preparata nei 13 giorni
precedenti con Liturgie e devozioni particolari. Portando il
nome di “tredicina”, questo periodo prevede nella Basilica
di Padova –in cui si conserva la tomba del grande Santo dei
miracoli-, pellegrinaggi e celebrazioni molto solenni. Nel
2015, il primo giorno della tredicina -31 maggio- è stato
inaugurato da una celebrazione eucaristica di tutte le
comunità etniche di Padova. Sotto la presidenza di don Elia
Ferro, il direttore della Migrantes di questa Diocesi, si sono
riuniti
i
rappresentanti
delle comunità
a f r i c a n a
anglofona,
a f r i c a n a
francofona,
filippina, polacca,
romena di rito
bizantino
e
rispettivamente di
rito latino, ucraina, cinese, croata e srilankese, ognuna
accompagnata dal proprio
sacerdote. Per i fedeli grecocattolici romeni ed ucraini
era la solennità della
Pentecoste: la discesa dello
Spirito Santo non è stata
celebrata liturgicamente ma
fattualmente, grazie alla
comune-unione di così tanti
popoli e lingue riunite
dall’amore per il medesimo
S. Antonio.
La celebrazione eucaristica
ha raccolto una fiera
sensazionale di colori, di
etnie, di abiti nazionali e di devozione al Santo dei Miracoli.
L’omelia è stata tenuta dal p. Aetius Pop, il coordinatore dei
greco-cattolici romeni di Padova. Poiché nel rito
latino si celebrava la solennità della Ss.ma Trinità, il
padre ha parlato del mistero del Dio trino,
concludendo con il ricordo della figura di Antonio da
Padova che, essendo portoghese, venne in questa città
quale forestiero, allo stesso modo dei fedeli che oggi
riempivano la basilica.
I canti della Messa furono intonati dal coro della
comunità africana anglofona, mentre alla Comunione
cantarono i rappresentanti della comunità del Sri
Lanka. Al termine della celebrazione, don Claudiu
Ianuş –il coordinatore della comunità romena cattolica
di rito latino- ha ringraziato tutti per la bella e
numerosa partecipazione. I sacerdoti concelebranti si
sono recati in processione alla tomba di S.Antonio, mentre
don Elia Ferro ha benedetto solennemente i presenti con
un reliquiario contenente le spoglie del Santo.
P. Cristian Sabău
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PROCESIUNI LA PADOVA
ÎN LUNA IUNIE 2015

PROCESSIONI A PADOVA
NEL MESE DI GIUGNO 2015

SĂRBĂTOAREA TRUPUL ŞI SÂNGELE
DOMNULUI - În data de 7 iunie, orele 17,00, în
cadedrala la Padova (Duomo), a avut loc Sfânta
Liturghie urmată de o mare procesiune, cu ocazia
sărbătorii Trupul şi Sângele Domnului (“Corpus
Domini”, numită odinioară “Joia Verde”), sărbătoare
foarte importantă aici la Padova. Sfânta Liturghie a fost
celebrată de episcopul locului Antonio Mattiazzo, care
a vorbit despre importanța relației dintre autoritatea
administrativă locală și Biserică, cât și de deschiderea
pe care trebuie să o aibe creștinii față de cei străini, față
de emigranți. Episcopul Mattiazzo este în așteptarea
unei noi misiuni în Etiopia, odată cu încheierea
episcopatului
său
și
împlinirea
vârstei de 75
de
ani.
Procesiunea la care au fost
prezenți 30
de preoți și
foarte mulți
credincioși- a
început din fața Catedralei și a trecut pe lângă “Piazza
delle Erbe” și pe lângă Primărie, și s-a încheiat din nou
în Biserică. Lumea de pe străzile Padovei a fost foarte
disciplinată, arătând reverență față de Sfântul Sacrament
și față de Cortegiu.

FESTA DEL CORPUS DOMINI - Il 7 Giugno alle
ore 17, nella Cattedrale di Padova (Duomo) è stata
celebrata una Santa Messa, seguita da una grande
processione in occasione della festa del Corpus Domini,
(che in romeno
era chiamata una
volta “Giovedì
Verde”), festa
molto importante
qui a Padova.
La Santa Messa è
stata celebrata dal
Vescovo Mons.
A n t o n i o
Mattiazzo che ha
parlato dell’importanza della relazione tra l’autorità
amministrativa locale e la Chiesa, come pure dell’apertura
che i cristiani devono avere nei confronti degli stranieri e
degli emigranti. Il Vescovo è in attesa di una nuova
Missione in Etiopia, al termine del suo episcopato in questa
diocesi, avendo compiuti i 75 anni d’età.
La processione, a cui hanno partecipato 30 sacerdoti e
molti fedeli, è iniziata nel sagrato del Duomo ed è passata
per “Piazza delle
Erbe”, quindi accanto
al Municipio, e si è
conclusa nuovamente
nella
Chiesa
Cattedrale. Le persone
lungo le strade di
Padova sono apparse
molto disciplinate ed
hanno dimostrato
riverenza per il
S a n t i s s i m o
Sacramento ed il sacro
corteo.

SĂRBĂTOAREA
SF. ANTON - O
procesiune și mai mare cu
participarea a unui număr
impresionant de persoane
a avut loc pe data de 13
iunie, cu ocazia -cum
bine știm- sărbătorii
Sfântului Anton. La acest
eveniment care a început
pe la orele 18,00, după
Sfânta Liturghie, a
participat un număr
impresionant de preoți,
călugăriţe, asociații și
comunități etnice, printre
care și comunitățile
românești catolice de
ambele rituri. Pe străzile
din împrejurimile Bazilicii
era foarte multă lume din
Italia și din alte diferite națiuni. Procesiunea s-a încheiat
cu o binecuvântare cu Sfintele Relicve (limba și
mandibula Sfântului), care au fost purtate în procesiunea
solemnă.
Pr. Aetius Pop

F E S T A
D I
S.ANTONIO - Una
processione
più
grande,
con
la
partecipazione di un
n u m e r o
impressionante di fedeli, ha avuto luogo a Padova il 13
Giugno che è, come si sa, la festa di sant’Antonio. A
quest’avvenimento che è iniziato alle ore 18, dopo la
celebrazione della santa Messa, ha partecipato un gran
numero di sacerdoti, suore, associazioni e comunità etniche,
tra cui le comunità romene di ambo i riti. Lungo le strade
che sono vicine alla Basilica, c’erano moltissime persone
provenienti dall’Italia e da altri Paesi.
La processione si è conclusa con la benedizione delle
sante Reliquie (la lingua ed il mento) che sono state portate
solennemente in processione.
Pr. Aetius Pop
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Cu ocazia apropierii concediilor, precum și a
sfârșitului de an pastoral, şcolar şi universitar, aș dori să îmi
arăt recunoştinţa înainte de toate faţă de Dzeu. De
asemenea, vreau să le mulțumesc din inimă tuturor
credincioșilor noştri pentru disponibilitate și
pentru timpul acordat Domnului și Bisericii.
Mulțumim părintelui Cristian pentru munca sa la
Revista și la pelerinajele noastre, lui Giuseppe
Munarini pentru traducerile sale pentru situl
nostru bru-italia.eu, lui Marius Păcală pentru
disponibilitatea sa, doamnei Florica Man pentru
serviciul neprețuit la strană, curatorilor, dar și
celorlalți care s-au implicat în mod activ pentru
binele comunității. Mulțumim tuturor celor care șiau rupt din timpul lor pentru a sta împreună pe
parcursul micilor noastre pelerinaje.
O îmbrățișăm cu drag pe doamna Maria Moldovan
care, în această lună iunie, s-a întors acasă în România.
Salutări turor
cu drag. Să aveţi parte de o vară
binecuvântată şi odihnitoare! Drum bun celor care îşi
petrec concediul în România: tuturor, har şi binecuvântare!
Pr. Aetius Pop

În luna iulie Sfânta Liturghie va fi celebrată după
programul obişnuit. Ultima Liturghie înainte de concedii
va avea loc pe 26 iulie.
În luna august nu se vor celebra Sfintele Liturghii.
Programul se va relua în prima duminică din luna
septembrie: 6.IX.
CONCEDII:
Pr. Aetius Pop
pleacă pe data de 27
iulie şi se întoarce la
începutul lui
septembrie.
Pr. Cristian
Sabău pleacă pe data
de 20 iulie şi se întoarce
la începutul lui
septembrie.

Visto che si avvicinano le ferie e la fine dell’anno
pastorale, scolastico e universitario, vorrei manifestare la mia
gratitudine anzitutto al Signore. Un sentito
grazie a tutti i nostri fedeli per la disponibilità e
il tempo dato al Signore e alla Chiesa. Grazie a p.
Cristian per il suo lavoro per la rivista e per i
nostri pellegrinaggi, a Giuseppe Munarini per il
suo lavoro di traduzione per il nostro sito bruitalia.eu, a Marius Păcală per la sua disponibilità,
alla signora Florica Man per il preziosissimo
servizio nella cantoria, ai membri del consiglio
parrocchiale, ma pure agli altri, che hanno
attivato in modo attivo per il bene della
comunità. Grazie a tutti quelli che hanno donato
il loro tempo per stare assieme, durante i nostri
piccoli pellegrinaggi.
Abbracciamo con amore la signora Maria Moldovan
che, in questo mese di giugno, è rientrata a casa in Romania.
A tutti, cari saluti. Abbiate un’estate benedetta e riposante!
Buon viaggio a coloro che, per le ferie, partono per la
Romania: a tutti grazia e benedizione!
P. Aetius Pop

Nel mese di luglio, la Divina Liturgia verrà celebrata
seguendo il programma abituale. L’ultima Liturgia prima delle
ferie avrà luogo il 26 luglio.
Nel mese di agosto non ci saranno celebrazioni.
Il programma verrà ripreso dalla prima domenica del
mese di settembre: 6.IX.
FERIE:
P. Aetius Pop partirà per
le ferie il 27 di luglio e
rientrerà all’inizio di
settembre.
P. Cristian Sabău partirà
per le ferie il 20 di luglio e
rientrerà all’inizio di
settembre.

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

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ

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.

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
FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău
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FOAIA PAROHIALĂ, editore, pr.Cristian Sabău,
Traduzioni in lingua italiana: prof.Giuseppe Munarini,
p. Cristian Sabău.

