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„Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi,
„Pietro levandosi, corse al sepolcro
plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând.
e, chinatosi, vide solo le bende
Şi a plecat, mirându-se în sine
e se ne andò, meravigliandosi
de ceea ce se întâmplase.
di quello che era successo.
Aduceți-vă aminte … a Înviat!”
Ricordatevi... è risorto!”
(cf. Lc 24, 6-12)
(cf. Lc 24, 6-12).
Dragi credincioși,
Cari fedeli,
În această dimineață clopotele sună mai tainic decât
Questa mattina le campane hanno un suono più
în alte zile, mai dulce şi mai luminos, pentru a ne aduce
misterioso degli altri giorni, più dolce e luminoso, per farci
aminte și pentru a ne deștepta la o nouă viață; clopotele
ricordare e per svegliarci ad una nuova vita; le campane
cântă și, sub cupola lor sonoră, mirarea noastră crește;
cantano e, sotto la loro cupola sonora, cresce il nostro
clopotele bat în turnurile bisericilor, dar bat și la poarta
stupore; le campane suonano nei campanili delle chiese, ma
sufletului nostru pentru a ne îndemna să ne ridicăm, să
battono anche alla porta delle nostre anime per indurci a
mergem și să vestim lumii că mormântul este gol, că
svegliarci, ad alzarci, ad andare e ad annunziare che il
Hristos a Înviat. Nu ne simţim
Sepolcro è vuoto, che Cristo è risorto.
singuri căci avem ca model pe
Non ci sentiamo soli perché abbiamo
femeile mironosițe, pe Petru și pe
quale modello le mirofore, Pietro e
Ioan (cf. Io 20, 2-8). Vestea
Giovanni (cfr. Gv 20, 2-8). La notizia
Învierii Domnului îi face pe
della Risurrezione del Signore fa sì che
Apostoli să rememoreze tot ce au
gli Apostoli si rammentino che Dio ha
trăit împreună cu Hristos, să-și
loro parlato della Passione, della
aducă aminte că El le-a vorbit: de
Crocifissione, della Risurrezione, per
patimă, de răstignire, de înviere; să
fare ricordare che loro erano scettici e
-și aducă aminte că atunci erau
non avevano creduto. La notizia della
sceptici și nu au crezut. Vestea
Risurrezione fa sì che Pietro e
Învierii îi face pe Petru și pe Ioan
Giovanni si alzino e si liberino dal
să se ridice, să se elibereze de teamă Eugene Burnand: Petru şi Ioan aleargând timore e da ogni dubbio- che si levino
spre mormânt în dimineaţa Învierii
și de orice îndoială – să se ridice și să
e che vadano in fretta. Essi, gli
(Paris, Musée d'Orsay)
meargă cu grăbire. Ei, Apostoli aleși
Apostoli scelti dal Signore, erano
de Domnul, erau oameni ai spațiilor mari și deschise, erau
uomini degli spazi grandi ed aperti, erano uomini dei mari e
oameni ai mării și ai orizontului fără de sfârșit, erau
degli orizzonti infiniti, erano uomini liberi, ma ora, a
oameni liberi, dar acum, în urma evenimentelor recente
seguito di quanto era avvenuto, la Crocifissione sul
întâmplate, a răstignirii de pe Golgota, erau stăpâniți de
Golgota, erano trattenuti dalla paura. Pietro fu il primo che
teamă. Și totuși, la vestea Învierii s-au sculat, s-au ridicat, s
„uscì” (Gv 20, 3) e poi Giovanni si levò anche lui, e
-au eliberat de orice înfricoşare, de orice teamă. Petru a
„correvano assieme” (Gv 20, 4). Prima di loro era stato
fost primul care „a ieșit” (Io 20, 3) iar apoi Ioan s-a
trovato un sepolcro vuoto e vinsero la paura le mirofore. In
ridicat și el, și „alergau împreună” (Io 20, 4). Înaintea lor,
realtà è, in un certo senso, la loro risurrezione: delle
au fost și au găsit mormântul gol şi și-au învins teama,
mirofore, di Pietro e di Giovanni. Nell’istante in cui si
mironosițele. De fapt, aceasta este într-un fel învierea lor:
levarono, si liberarono della paura- allora sono risorti; nel
a mironosițelor și a lui Petru și a lui Ioan. În momentul în
momento in cui si sono svegliati, hanno intravisto la
care s-au ridicat, s-au eliberat de frică – atunci au înviat; în
speranza e riacquistato la libertà che li caratterizza- allora
clipa în care s-au sculat, au întrezărit speranța și au
sono risorti; nel momento in cui hanno cominciato a
redobândit libertatea care-i caracteriza – atunci au înviat;
correre essi erano già la Passione e la morte di Gesù e,
în momentul în care au început să alerge, deja erau ei ca
correndo, si volgevano verso la luce, la luce senza finedinaintea patimii și a morții lui Isus și, alergând, se
verso la loro propria risurrezione.

îndreptau spre lumină, lumina cea fără de sfârșit – spre
învierea lor proprie.
Ajuns la mormânt, Ioan și apoi Petru „s-au plecat, au
văzut” și s-au minunat, „mirându-se” (cf. Lc 24, 12).
Mormântul era gol, giulgiurile împrăștiate, lumina inunda
totul și, mai ales, inimile lor s-au mirat și au înțeles că
Domnul a Înviat (cf. Io 20, 5-7)! În acel moment speranța
reînvie, tristețea dispare, în Domnul sunt iarăși liberi, cu
Domnul se deschide evul nou, al credinţei şi al speranţei
mântuirii.

Giunti al Sepolcro, Giovanni e poi Pietro „si sono
piegati” ed hanno visto e si sono meravigliati „stupendosi
per l’accaduto” (cfr. Lc 24, 12). La tomba era vuota, le
fasce disseminate, la luce inondava tutto e, soprattutto i
loro cuori; essi si meravigliavano e capirono che il Signore
era risorto (cfr. Gv 20, 5-7)! In quel momento la speranza
risorge, si dilegua la tristezza, sono ancora liberi nel
Signore, con il Signore si apre la nuova epoca, quella della
fede e della speranza della salvezza.
Miei cari,
„Non i tempi sono dominati dall’uomo, ma è il
pover’uomo ad essere dominato dai tempi” (1), dice il
cronista. Vedete in quali tempi torbidi viviamo. Ondate
migratorie di uomini che cercano una vita migliore ed
un’esistenza più tranquilla; culture e civiltà che si incontrano,
si fronteggiano e non riescono a trovare un’armonia; guerre
ed odio disseminati in ogni angolo del
mondo; suicidi che non sapendo che
cosa sia l’amore ed il perdono,
disseminano morte, disgrazie, lutti e
sofferenza; cristiani aggrediti,
terrorizzati e financo uccisi o allontanati
dai luoghi che sono la culla della loro
fede; uomini poveri, umiliati ed
abbandonati alla periferia delle societàspavento, paura e terrore, sono
purtroppo all’ordine del giorno.
Sentiamo tutte queste cose in tempo reale, le vediamo su tutti
i canali dei mezzi di comunicazione sociale, le viviamo anche
noi nell’insicurezza e nel timore per il domani. Questa realtà
altro non fa che trasformare le nostre anime in sepolcri tristi
su cui sono sistemate tante altre lapidi che ci opprimono e ci
fanno prigionieri dei nostri tempi torbidi e agitati.
„Il mondo non può essere salvato che dagli uomini
che rifiutano l’aggressione, da uomini che sono attenti
verso coloro che sono attorno a loro e sono
misericordiosi con gli infelici, da uomini che sanno
rispondere sempre all’amore con l’amore e l’affetto” (2).
Questi uomini rivendicano la dignità di essere veramente
cristiani, „servitori della gioia e della speranza attraverso
l’amore” (3).
In questo contesto Vi esorto di ascoltare il canto
delle campane della mattina della Risurrezione; Vi esorto
ad alzarvi e ad andare a vedere e a meravigliarvi dinnanzi
al sepolcro vuoto di Cristo, diventato fonte della Luce,
della Vita e della Gioia. Egli, il Signore, ci può liberare e ci
libera da ogni paura, Egli può ridarci la speranza e la
fiducia, con Lui viviamo e siamo uomini di pace e di
amore!

Dragii mei,
„Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub
vremuri” (1), spune cronicarul. Vedeți ce vremuri tulburi
trăim! Valuri migratoare de oameni în căutarea unei vieți
mai bune și a unei vieţuiri mai liniştite; culturi și civilizații
care se întâlnesc, se confruntă şi nu reuşesc să
armonizeze; războaie și ură semănate
prin toate colțurile pământului;
sinucigași care, neştiind ce este iubirea
și iertarea, seamănă moarte, necazuri,
doliu și suferință; creștini agresați,
terorizaţi sau chiar ucişi ori alungați
din locurile care sunt leagănul credinței
lor; oameni săraci, umiliți și
abandonați la periferia societăților –
spaima, frica și teroarea sunt, din
nefericire, iarăşi la ordinea zilei. Toate
acestea le auzim în timp real, le vedem pe toate canalele
media, le trăim și noi în nesiguranța și teama zilei de
mâine. Această realitate nu face altceva decât să transforme
sufletele noastre în morminte triste peste care sunt așezate
alte și alte pietre de mormânt care ne apasă și ne fac
prizonieri ai vremurilor tulburi şi neaşezate.
„Lumea nu poate fi salvată decât de oameni care
refuză agresiunea, de oameni care sunt atenți cu cei din
jurul lor și sunt milostivi cu cei nefericiți, de oameni care
știu să răspundă întotdeauna răului cu dragoste și
iubire” (2). Aceşti oameni se revendică de la demnitatea de
a fi cu adevărat creştin, de „servitori ai bucuriei și ai
speranței prin dragoste” (3).
În acest context vă îndemn să ascultați cântarea
clopotelor din dimineața Învierii; vă îndemn să vă ridicați,
să mergeți, să vedeți și să vă minunați în faţa mormântului
gol al lui Hristos, devenit izvorul Luminii, al Vieţii şi
Bucuriei. El, Domnul, ne poate elibera, şi ne eliberează de
orice frică, El ne poate reda speranța și încrederea, cu El
trăim și suntem oameni ai păcii și ai iubirii.
Dragi credincioși,
Îl vedem pe Petru mirându-se (cf. Lc 24, 12) și
minunându-se de mormântul gol și de lumina strălucitoare;
le vedem pe mironosițele femei „nedumerite” (cf. Lc 24,
4); îl vedem pe „celălalt ucenic” (cf. Io 20, 4), pe Ioan,
„aplecându-se” spre mormântul gol și îi vedem pe toți
Apostolii, în aceeași zi a săptămânii, că „s-au bucurat (...)
văzând pe Domnul” (cf. Io 20, 20). A Înviat Hristos! „Este
viu și dorește să fie căutat printre cei vii iar noi (…)
suntem trimiși pentru a purta lumii, cu mirare și cu
stupoare, vestea cea bună a Învierii (…) suntem îndemnați
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Cari fedeli,
Vediamo Pietro che si meraviglia (cfr. Lc 24, 12) e
che si stupisce del sepolcro vuoto e della luce sfolgorante;
vediamo le mirofore „ stupefatte” (cfr. Lc 24, 4); vediamo
„ l’altro discepolo” (cfr. Gv 20, 4), Giovanni,
„piegandosi” verso la tomba vuota e vediamo che tutti gli
Apostoli in quel giorno della settimana „si
rallegrarono” (...) vedendo il Signore” (cfr. Gv 20, 20).
Cristo è risorto! „È vivo e desidera essere cercato tra i vivi
e noi (...) siamo mandati per portare la luce, con sorpresa

să ne aducem aminte de Hristos și de Cuvântul viu al lui
Dumnezeu care ne cheamă și ne trimite, pe fiecare în
parte, în această istorie contemporană (4)”. Mirați-vă și
mâhniți-vă, precum Petru și precum mironosițele femei, de
toată suferința și de toate nedreptățile zilelor, de toate
abuzurile făcute de acești asasini descreierați, iar nu de
oameni, mai degrabă purtători de demonie şi prăpăd;
mirați-vă și vă mâhniți, dar rămâneți aproape de cei în
suferință și dați-le o mână de ajutor, mângâiați pe cei
rămași singuri cu durerea lor, „aduceţi-vă aminte cum v-a
vorbit Hristos” (cf. Lc 24, 6), aduceți-vă aminte de
bunătatea Lui și de cuvintele Lui; fiți fiecare dintre voi o
„santinelă a dimineții (5)”, un „străjer al dimineții” (cf. Is
21,11-12), o lumină în întunericul zilelor noastre. Fiți
santinele și străjerii care știu să citească semnele timpurilor
și să le interpreteze în virtutea Evangheliei lui Hristos cel
Înviat. Biruiți în bine și în adevăr, în dreptate și bucurie, în
iubire și iertare, biruiți în Înviere!
Speranța nu moare niciodată! Frica nu
poate pune stăpânire pe inimile noastre!
Hristos cel Înviat este speranța noastră
şi este credinţa noastră tare!

e con stupore, la novella buona della Risurrezione (...)
siamo esortati a ricordarci di Cristo che chiama e invita
ciascuno di noi in questa storia contemporanea”(4).
Guardate ed addoloratevi alla stregua di Pietro e delle
mirofore di ogni sofferenza e ogni ingiustizia dei nostri
giorni, degli abusi fatti da questi assassini senza criterio,
non uomini, ma piuttosto portatori del demonio e di
distruzione; guardate e addoloratevi ma restate vicino a
coloro che soffrono consolate quelli che sono rimasti soli
con il loro dolore „ricordate come Vi ha parlato
Cristo” (cfr. Lc 24,6), ricordatevi della Sua bontà,
ciascuno di voi sia „una sentinella del mattino” (5), „una
vedetta del mattino” (cfr. Is 21,11-12), luce nelle tenebre
dei nostri giorni. Siate sentinelle e vedette che siano in
grado di leggere i segni dei tempi e di interpretarli per
mezzo del vangelo di Cristo Risorto. Siate vincitori nel
bene e nella verità, nella giustizia e nella gioia, nell’amore
e nel perdono, siate vincitori nella
Risurrezione. La speranza non muore mai!
La paura non può padroneggiare i vostri
cuori! Cristo risorto è la nostra speranza
ed è la nostra fede forte!

Dragii mei,
Miei cari,
Problemele există şi ne cer
I problemi esistono e ci chiedono risposte
răspunsuri urgente, mereu altele vor
urgenti, spesso altri vengono a coinvolgere la
veni să solicite implicarea conştiinţei şi a
nostra coscienza e i nostri atti sotto
faptelor noastre, sub imperativul binelui
l’imperativo del bene e dell’amore per il
şi al iubirii aproapelui. Acum însă e
prossimo. Oggi, però è il mattino della
dimineaţa Învierii şi cântecul clopotelor
Risurrezione e il canto delle campane, simile
e asemeni unui psalm al tuturor
ad un salmo di tutte le anime, ci aiuta a
Mihail e Maricica IVANOV, Învierea
inimilor, ne ajută să ne ridicăm, să ieșim lui Isus, frescă în biserica parohială sollevarci, ad uscire dall’intorpidimento e
din amorțire și din toropire; același din Iolanda di Savoia -FE (Italia). dall’infiacchimento; quello scampanio ci
dangăt de clopote ne însoțește pe
accompagna lungo la via verso la nostra
drumul către învierea noastră dacă suntem încredinţaţi de
risurrezione se siamo sicuri della Risurrezione di Cristo; e lo
Învierea lui Hristos; iar mirarea și minunarea lui Petru și
stupore e la meraviglia di Pietro e di Giovanni diverranno
Ioan va deveni a noastră iar noi vom ști să rămânem
nostri e noi sappiamo che rimarremo sempre vicini ad ogni
mereu aproape de tot omul. Curajul credinţei învinge
uomo. Il coraggio della fede vince il timore! „È risorto! ...
teama! „A înviat! … Nu vă înspăimântați!” (cf. Mc 16, 6).
Non spaventatevi”(cfr. Mc 16, 6).
În trecerea grăbită a „clipei celei repezi ce ni s-a dat”
Nel passaggio rapido dell’ „istante fugace che ci è dato”
pentru a fi în lume trebuie, totuşi, să ne facem timp să
per essere nel mondo, dobbiamo, tuttavia cercare il tempo
„plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se
per „piangere con coloro che piangono e rallegrarci con
bucură” (cf. Rm 15,12), să ștergem lacrima și să alinăm
coloro che gioiscono” (cfr. Rm 15,12), asciughiamo la
durerea de pe orice față, cu milă și îndelungă răbdare. În
lacrima e leniamo il dolore su ogni volto, con misericordia e
vâltoarea acestei lumi să nu uităm de prieteni și de cei
con lunga pazienza. Nel turbinio di questo mondo non
dragi, să nu uităm de darul vieții și al mirării și „să iertăm
dimentichiamo gli amici e le persone care, non
toate pentru Înviere, să ne luminăm cu prăznuirea și unul
dimentichiamo il dono della vita e dello stupore
pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem fraților și celor ce ne
„perdoniamo tutto per la Risurrezione, illuminiamoci della
urăsc pe noi”! (6)
festa ed abbriacciamoci l’un l’altro. Diciamo fratelli anche a
coloro che ci odiano”! (6)
În acest spirit vă doresc Sărbători pline de har și
Con questo spirito Vi auguro Feste piene di grazia e
binecuvântări de la Domnul și vă salut cu salutul pascal:
benedizioni dal Signore e Vi saluto con il saluto
Hristos a Înviat!
pasquale: „Cristo è risorto”!
† PS Virgil Bercea,
† S.E. Mons. Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
vescovo di Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.
Responsabile della pastorale degli immigrati.
(1) Miron Costin, Letopisețul Țării Moldovei; (2) Simone
Weil - Panseuri; (3) Cf. Papa Francisc – Omilia de Înviere
2016; (4) Ivi.; (5) Cf. Ioan Paul al II-lea; (6) Troparul Învierii.

(1) Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei [Cronaca della
Moldavia]; (2) Simone Weil – Panseuri [Riflessioni]; (3) Cf. Papa
Francesco – Omelia per la Risurrezione 2016; (4) Ivi.; (5) Cfr.
Giovanni Paolo II; (6) Tropario della Risurrezione.
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(Traduzione: prof. Giuseppe Munarini)

Pe data de 16.04.2016, Papa Francisc a făcut o vizită scurtă
pe insula Lesbos (Grecia) cu scopul de a-i întâlni pe refugiații la
tabăra Moria. Pontiful a sosit acolo însoțit de Patriarhul ecumenic
Bartolomeu al Constantinopolului
și de Arhiepiscopul Irineu al
Atenei și al întregii Grecii. „Este o
călătorie puţin diferită de celelalte.
O călătorie marcată de tristeţe (...)
Ne vom întâlni cu ce mai gravă
criză umanitară de la cel De-al
Doilea Război Mondial“, a
declarat Papa în cursul zborului
spre insula elenă.
Aflându-se în campus-ul de
refugiaţi, Pontiful a primit câteva desene din partea unor copii,
care văzuseră distrugându-li-se casele şi locurile natale. Papa
Francisc a cerut ca desenele să fie bine păstrate, întrucât
intenţionează să le aibă în biroul său privat.

Iubiți frați și surori,
astăzi am vrut să fiu cu voi și să vă spun că nu
sunteți singuri. În aceste luni și săptămâni, ați pătimit
multe suferințe în căutarea voastră după o viață mai
bună. Mulți dintre voi s-au simțit constrânși să fugă de
situații de conflict și de persecuție, mai ales pentru fiii
voștri, pentru cei mici ai voștri. Ați făcut mari sacrificii
pentru familiile voastre. Cunoașteți durerea de a fi lăsat
în urmă tot ceea ce vă este drag și – ceea ce e poate mai
greu – fără să știți ce avea să vă aducă viitorul. Mulți
alții, asemenea vouă, se află în tabere de refugiați sau în
orașe, așteptând, sperând să-și făurească o viață nouă pe
acest continent.
Am venit aici împreună cu frații mei, Patriarhul
Bartolomeu și Arhiepiscopul Ieronim, pur și simplu
pentru a sta cu voi și pentru a
asculta poveștile voastre de
viață. Noi am venit pentru a
atrage atenția lumii asupra
acestei grave crize umanitare
și pentru a implora rezolvarea
ei. Ca oameni ai credinței,
dorim să ne unim glasurile
pentru a vorbi în mod deschis
în numele vostru. Sperăm ca
lumea să devină atentă la
aceste situații de tragice nevoi
și cu adevărat disperate, și să
dea dovadă cu demnitate de umanitatea noastră
comună.
Dumnezeu a creat oamenii pentru a forma o
singură familie; iar când un frate sau o soră de-a noastră
suferă, toți suntem afectați. Toți știm din experiență cât
e de ușor pentru unele persoane să ignore suferințele
altora și chiar să profite de vulnerabilitatea lor. Dar știm
și că aceste crize pot să scoată din noi ce e mai bun. Ați 4

Il 16.04.2016, Papa Francesco ha compiuto una visita breve
sull’isola Lesvos (Grecia), con il fine di incontrare i rifugiati del
campo Moria. Il Pontefice è arrivato accompagnato dal Patriarca
ecumenico Bartolomeo di Costantinopoli e
dall’Arcivescovo Ierineo di Atene e dell’intera
Grecia. “E’ un viaggio un po’ diverso dagli
altri. (…) Questo è un viaggio segnato dalla
tristezza (…). E’ un viaggio triste. Noi
andiamo ad incontrare la catastrofe
umanitaria più grande dopo la Seconda
Guerra Mondiale” ebbe a dichiarare il Papa
durante il volo verso l’isola greca.
Mentre si trovava nel campo dei rifugiati, il
Pontefice ha ricevuto alcuni disegni da parte
di bambini che hanno visto la distruzione delle proprie case e dei
luoghi dove erano nati. Papa Francesco ha chiesto che i disegni
venissero conservati con cura, poiché intendeva tenerli nel suo studio
privato.

Cari fratelli e sorelle,
oggi ho voluto stare con voi. Voglio dirvi che non
siete soli. In questi mesi e settimane, avete patito molte
sofferenze nella vostra ricerca di una vita migliore. Molti
di voi si sono sentiti costretti a fuggire da situazioni di
conflitto e di persecuzione, soprattutto per i vostri figli,
per i vostri piccoli. Avete fatto grandi sacrifici per le
vostre famiglie. Conoscete il dolore di aver lasciato
dietro di voi tutto ciò che vi era caro e – quel che è forse
più difficile – senza sapere che cosa il futuro avrebbe
portato con sé. Anche molti altri, come voi, si trovano
in campi di rifugio o in città, nell’attesa, sperando di
costruire una nuova vita in questo continente.
Sono venuto qui con i miei fratelli, il Patriarca
Bartolomeo e l’Arcivescovo Ieronymos, semplicemente
per stare con voi e per ascoltare le vostre storie. Siamo
venuti per richiamare
l’attenzione del mondo su
questa grave crisi
umanitaria e per implorarne
la risoluzione. Come
uomini di fede, desideriamo
unire le nostre voci per
parlare apertamente a nome
vostro. Speriamo che il
mondo si faccia attento a
queste situazioni di bisogno
tragico e veramente
disperato, e risponda in modo degno della nostra
comune umanità.
Dio ha creato il genere umano perché formi una
sola famiglia; quando qualche nostro fratello o sorella
soffre, tutti noi ne siamo toccati. Tutti sappiamo per
esperienza quanto è facile per alcune persone ignorare le
sofferenze degli altri e persino sfruttarne la vulnerabilità.
Ma sappiamo anche che queste crisi possono far

văzut acest lucru în voi înșivă și în poporul grec, care a
răspuns cu generozitate la nevoile voastre deși se afla el

emergere il meglio di noi. Lo avete visto in voi stessi e
nel popolo greco, che ha generosamente risposto ai
vostri bisogni pur in mezzo alle sue stesse difficoltà. Lo
avete visto anche nelle molte persone, specialmente
giovani provenienti da tutta l’Europa e dal mondo, che
sono venute per aiutarvi. Sì, moltissimo resta ancora da
fare. Ma ringraziamo Dio che nelle nostre sofferenze non
ci lascia mai soli. C’è sempre qualcuno che può tendere la
mano e aiutarci.
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi:
non perdete la speranza! Il più grande dono che
possiamo offrirci a vicenda è l’amore: uno sguardo
misericordioso, la premura di ascoltarci e comprenderci,
una parola di incoraggiamento, una preghiera. Possiate
condividere questo dono gli uni con gli altri. Noi cristiani
amiamo narrare l’episodio del Buon Samaritano, uno
straniero che vide un uomo nel bisogno e
immediatamente si fermò per soccorrerlo. Per noi è una
parabola che si riferisce alla misericordia di Dio, la quale
si rivolge a tutti. Lui è il Misericordioso. È anche un
appello a mostrare quella stessa misericordia a coloro che
si trovano nel bisogno. Possano tutti i nostri fratelli e le
nostre sorelle in questo continente, come il Buon
Samaritano, venirvi in aiuto in quello spirito di fraternità,
solidarietà e rispetto per la dignità umana, che ha
contraddistinto la sua lunga storia.

însuși în mijlocul propriilor dificultăți. Ați văzut acest
lucru și în multele persoane, îndeosebi tineri veniți din
întreaga Europă și din lume, sosite pentru a vă ajuta.
Da, foarte multe mai rămân încă de făcut. Dar îi
mulțumim lui Dumnezeu că în suferințele noastre nu ne
lasă niciodată singuri. Există mereu cineva care ne poate
întinde o mână și ne poate ajuta.
Acesta este mesajul pe care doresc să vi-l las astăzi:
nu vă pierdeți speranța! Cel mai mare dar pe care ni-l
putem face reciproc este iubirea: o privire milostivă,
grija de a ne asculta unul pe altul și de a ne înțelege
reciproc, un cuvânt de încurajare, o rugăciune. Vă
doresc să puteți împărtăși acest dar unii cu alții. Nouă
creștinilor ne place să relatăm episodul Bunului
Samaritean, un străin care a văzut un om în nevoie și
imediat s-a opri să-l ajute. Pentru noi este o parabolă
care se referă la milostivirea lui Dumnezeu, o parabolă
care se adresează tuturor. El este milostiv. Este totodată
și un apel la a arăta aceeași milostivire față de cei care se
află în nevoi. Sper ca toți frații noștri și surorile noastre
de pe acest continent, asemenea Bunului Samaritean, să
vă poată veni în ajutor în acel spirit de fraternitate,
solidaritate și respect față de demnitatea umană, care a
marcat îndelungata sa istorie.
Iubiți frați și surori, Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe toți, în mod special pe copii, pe cei în
vârstă și pe cei ce suferă în trup și în spirit. Vă
îmbrățișez pe toți cu drag. Invoc, asupra voastră și
asupra celor care vă însoțesc, darurile dumnezeiești ale
tăriei și păcii.
Traducător: Cristina Grigore
http://www.magisteriu.ro/discursul-papei-adresatrefugiatilor-la-tabara-de-la-moria-2016/

Cari fratelli e sorelle, Dio benedica tutti voi, in
modo speciale i vostri bambini, gli anziani e coloro che
soffrono nel corpo e nello spirito. Vi abbraccio tutti con
affetto. Su di voi e su chi vi accompagna invoco i doni
divini di fortezza e di pace.
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/
april/documents/papa-francesco_20160416_lesvos-rifugiati.html
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Părintele Ioan Florin Florescu este un
preot ortodox ieşean. Absolvent al şcolii de Teologie,
a fost gazetar şi editor la Editura Polirom.
Cercetător ştiinţific în filologie, pr. Ioan Florin
Florescu a urmărit parcursul istoric al traducerilor
biblice. Actualmente trăieşte în Scoţia şi combină
pastoraţia cu munca menită să îi asigure traiul.
Părintele publică pe un blog personal numit
JURNAl SCOŢIAN (pe care îl recomandăm cu
căldură!). În numărul 18/2015, am publicat o
luare a sa de poziţie cu privire la devierile din opiniile religioase legate de
tragedia incendiului din Clubul “Colectiv” din Bucureşti. Acum însă vă
propunem un articol în care autorul denunţă limitele spirituale şi pericolele
ce stau în a insista asupra “Focului Sfânt” care la Ierusalim, cu ocazia
Paştilor, ar coborî (numai) pentru creştinii ortodocşi.

DRAGII MEI FRAŢI,
PREAÎNALŢII MEI STĂPÂNI

Eu nu cred în lumina care vine la Ierusalim de
Înviere. Nu vreau să zic că e vreo șmecherie grecească,
deși i-ar duce capul pe greci, nu pot sau nu vreau să-mi
închipui nimic, s-au spus multe dar mă fac că nu pricep,
vreau să-mi păstrez respectul pentru înaltpreasfințitul
patriarh al Ierusalimului, dar dacă ar fi adevărat, aș avea o
mare dezamăgire. Serios. Gândiți-vă un pic. Adică nu ar
putea lumina aia să vină în toate bisericile din lume? Nu ar
ajunge ea să aprindă și lumânarea ultimului sărman de la
capătul lumii? S-a împărțit Hristos? Ar avea ea nevoie de
avioane ca să ajungă la Botoșani? Şi, ca să o spun pe aia
dreaptă: dacă un popă păcătos ca mine aduce în fiecare
duminică trupul și sângele Domnului nostru pe sfânta
masă, dacă bunul nostru Domn coboară întreg
acolo și pe orice altar al Liturghiei, în tot ce ne-a
lăsat el mai scump și mai sfânt, oare lumina aia de
aprinde lumânările din senin vine ea numai la
Ierusalim și trebuie să o primesc în noaptea Învierii
cu avionul? Este Hristos sau Biserica numai la
Ierusalim? Este ea mai sfântă, mai luminoasă decât
lumina împărțită de frații mei, preoții, care nu au
aeroporturi și mașini în noaptea Învierii?
Ca să nu mai zic, – bun, să fie așa, să vină
lumina numai acolo -, că nici din punct de vedere pastoral
nu mi se pare o idee bună să aduci lumină de la Ierusalim:
întâi că nu ajunge peste tot și oamenii din cine știe ce sat
sau din vreo biserică mai îndepărtată or să spună, sau dacă
n-or să spună, or să simtă, într-un colț de inimă, ia uite frate,
nici aici nu e dreptate, lumina aia mai bună ajunge la domnii ăia
mari, de la orașe, iar copiii noștri primesc lumină din asta proastă,
de la taica părintele. Apoi, în sfârșit, cu toate avioanele astea
care zboară la Ierusalim și înapoi, până la urmă le intră
oamenilor în cap așa, ca o îndoială de luminița lor, aia
veche și obișnuită, pe care o știe toată lumea, pe care au
tot primit-o ei și strămoșii lor în bisericile lor, încă de pe
vremea când episcopii mergeau prin văzduh fără avioane,
vorbeau în limbi și se luptau cu balaurii.
Dragii mai frați, preaînalții mei stăpâni, vă rog eu
frumos ca de la anul să puneți capăt acestui circ grecesc.
Dați-ne lumina din candelele voastre, așa cum ne dați
însuși Sfântul Duh prin mâinile voastre.
https://ioanflorin.wordpress.com/2015/04/16/dragii-mei-frati- 6
preainaltii-mei-stapani/

Il padre Ioan Florin Florescu è un sacerdote ortodosso di
Iaşi. Dopo aver studiato la Teologia, è stato pubblicista ed editore
presso le edizioni “Polirom”. Studioso di filologia, il padre Ioan Florin
Florescu ha seguito l’itinerario storico delle traduzioni della Bibbia in
lingua romena. Attualmente vive in Scozia e combina l’attività
pastorale con il lavoro per assicurar da vivere per la propria famiglia. Il
padre pubblica su un blog personale che si chiama DIARIO/
GIORNALE SCOZZESE. Nel numero 18/2015 abbiamo
pubblicato una sua presa di posizione riguardo alle storpiature di tipo
religioso in occasione della tragedia dell’incendio al Club “Colectiv” di
Bucarest. Vista la “moda” che vige fra tanti chierici e laici ortodossi in
Romania, di portare il “Fuoco Santo” direttamente da Gerusalemme,
quel fuoco che, in occasione della Pasqua, scenderebbe (solo) per i fedeli
ortodossi, proponiamo ora un articolo in cui l’autore denuncia i limiti ed i
pericoli spirituali e pastorali nell’insistere su questa fiamma “miracolosa”.

CARISSIMI FRATELLI,
MIEI ALTOLOCATI SIGNORI

Io non credo alla fiamma che verrebbe da Gerusalemme
per la Risurrezione. Non intendo dire che si tratti di una
furberia greca, sebbene i greci ne sarebbero anche capaci, non
posso e non voglio immaginare nulla; ne sono state dette in
tante ma faccio finta di non sentire, voglio mantenere il rispetto
per l’Eccellentissimo patriarca di Gerusalemme, ma se si
avverasse questo, sarebbe una grande delusione. Sul serio.
Pensate un po’. Vorrebbe dire che quella luce non possa venire
in tutte le chiese del mondo? Non potrebbe arrivare ad
accendere anche la candela dell’ultimo poveraccio dalla fine del
mondo? Cristo è stato diviso? Avrebbe bisogno di aerei per
arrivare a Trambache? E, per dirla quella giusta: se un prete
peccatore come me fa scendere ogni domenica il corpo e il
sangue di Nostro Signore sul santo Altare, se il nostro buon
Signore scende per intero su qualunque altare dove viene
celebrata la Liturgia, in tutto ciò che Egli ci ha lasciato di più
caro e di più santo, sarà che quella luce che fa accendere le
candele all’improvviso arriva solamente a Gerusalemme e la
devo ricevere la notte di Pasqua con l’aereo? Si trova Cristo o la
Chiesa solo a Gerusalemme? O forse questa è più santa, più
luminosa rispetto alla fiamma che danno i miei fratelli,
sacerdoti, che non possiedono aeroporti o macchine per la
notte di Pasqua?
Per non dire, -va bene, mi sta bene anche così, che
scenda il fuoco solamente lì-, che neppure da un punto di vista
pastorale mi pare una buona idea portare fuoco da
Gerusalemme: anzitutto perché non arriva dappertutto, e i
fedeli di chissà quale villaggio o di una chiesa più lontana
direbbero, o se non direbbero lo penserebbero, in qualche
angolo del cuore, ma guarda un po’, nemmeno qui c’è giustizia, la
fiamma -quella buona- arriva solo ai grandi signori delle città, mentre i
nostri figli ricevono fiamma di scarso valore, dal nostro pretino. E infine,
con tutti questi aerei che volano a Gerusalemme e indietro,
finisce che si insinua nelle persone un dubbio riguardo alla loro
fiammella, quella vecchia e solita, che tutti conoscono, che
hanno ricevuto sia loro, che i loro avvi nelle loro chiese, ancora
dai tempi in cui i vescovi volavano per l’aria senza aerei,
parlavano le lingue e lottavano con i draghi.
Carissimi fratelli, miei altolocati signori, vi pregherei
molto di porre fine dall’anno prossimo a questo circo greco.
Dateci la fiamma delle vostre candele, così come ci date lo
Spirito Santo per le vostre stesse mani.
Traduzione in italiano –p. Cristian Sabau

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 - 5
Amintiri şi momente din viaţa pastorală (continuă din numărul precedent)
Din vol. Caietele Ioan Miclea I, îngrijite de pr. I. Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj 2005, pp. 46-55

POVESTEA IEPELOR
Bobotează.
Cititorii se gândesc desigur că va fi vorba despre
- Nici vorbă. Veniţi încoace, oameni buni:
cine ştie ce întâmplare cu iepe adevărate şi nu de „iepe"
întoarceţi-vă acasă; de aci înainte să nu mai veniţi cu noi.
în înţeles figurat.
„Iepele" au rămas nedumirite, nu ştiau ce să facă,
A venit Boboteaza şi umblatul cu crucea prin sat.
de cine să asculte. Cantorul îmi spune că merge să le
Eram hotărât să nu intru în casele celor necununaţi,
explice cum stă treaba. Eu aveam încredere în cuvântul
mai cu seamă că ştiau că îi voi cununa fără nici o plată.
lui.
Totuşi m-am răzgândit, doar doream să văd cu ochii
Am început sfinţirea caselor. Pe masa fiecărei
starea în care se găseau aceşti credincioşi săraci. Le-am
familii se găseau cinci bani, nici mai mulţi, nici mai puţini.
spus că este pentru ultima oară, dacă nu se fac oameni
Eu nu i-am luat, dar capul familiei alergă după mine cu
cum se cade.
banii. Eu i-am dat copilului sau
În ajun, după sfinţirea apei,
fetiţei de fiecare dată. Cantorul s-a
împreună cu cantorul şi cu
încruntat spunându-mi că rău fac
crâsnicul, am plecat. Dar iată că în
fiindcă asta-i plata „Kirolesei". Poate
urma noastră văd o ceată de
această expresie diformată ar fi vrut
oameni, nişte vlăjgani, străiţi şi saci
să însemne „Kirie eleison"; Doamne
pe umeri, care se ţineau scai de noi.
miluieşte!
Îl întreb pe cantor că ce-i cu
Am umblat tot satul; am văzut
oamenii aceştia?
cu ochii sărăcia neagră în care trăia
- Cum? dar nu ştiţi? mă
cea mai mare parte a credincioşilor
întrebă la rândul său.
mei. Ortacii mei au mâncat în fiecare
- Ce să ştiu? nu înţeleg de ce
casă şi au închinat, urându-le: „La
vin cu noi.
mulţi ani!". După ce au prins curaj au început să-mi dea
Cantorul începe să râdă de nepriceperea mea, dar
sfaturi, îndemnuri cum să mă port, căci doar sunt tânăr,
îmi explică:
fără experienţă; dar că să nu fiu supărat, fiindcă pe lângă
- Sunt „iepele" noastre.
ei voi trăi şi eu, dacă-i voi asculta. Mai cu seamă trebuie
- Ce iepe? m-am supărat grozav, credeam că e o
să mânânc şi să închin, ca să nu să supere oamenii. Notez
glumă prostească.
că n-am mai văzut deloc iepele în urma noastră.
- Dacă nu ştiţi, să vă explic eu. Iepele adună în
Nu le-am promis că le voi ţine sfatul, chiar dacă nu
urma noastră în saci şi străiţi, tot ce căpătăm din fiecare
voi ajunge la „creangă verde", pe care mi-o făgăduiau,
casă: colaci, fuioare, cărnuri de porc, mere... Ei le vor
dacă voi fi băiat cuminte.
duce apoi la d-voastră toate, apoi mâine după masă le
Am terminat tocmai când se întuneca. Ne-am învom împărţi.
tors acasă. Tovarăşii mei, după atâta „închinare", lunecau
- Asta nu se va întâmpla niciodată. Mie nu-mi
punând vina pe zăpadă. Când dau să intru în casă, rămân
trebuie nimic, eu nu pot să iau pâinea din gura copiilor,
uluit de ceea ce mi s-a dat să văd. În prima odaie, largă
când eu n-am nevoie de ea. Ce să fac eu cu această
cât o şură şi goală, la plecare, acum pâinile se ridicau până
mulţime de pâine? Când sunt familii care n-au ce
în tavan; fuioarele de lână şi de cânepă, picioarele şi cosmânca.
tiţele afumate, formau grămezi. M-am tulburat şi îndure- N-ai ce face? o dai la vite, aşa cum făcea şi
rat peste măsură. Am înţeles că diacul m-a tras pe sfoară;
părintele Vodă, care-şi îngrăşa porcii cu pâinea de la 7 că el s-a înţeles cu „iepele" ca să nu plece acasă, ci să vină

în urma noastră, în aşa fel ca să nu le văd.
- Dar asta ce-i, domnule învăţător? A început să
râdă, spunându-mi că a făcut o glumă.
- Glumă? Atunci am să fac şi eu una: puteţi pleca,
dar din toate aceste nimeni nu va lua nimic. E un păcat
de moarte să iei pâinea oamenilor şi să îngraşi cu ea boii
sau porcii. D-ta eşti om? eşti creştin? Nu te temi de
Dumnezeu?
În ziua următoare, Boboteaza, la sfânta Liturghie,
am spus în predică hotărârea mea privitoare la darurile
primite în ajun.
- Iubiţii mai ascultători, de când am venit aici am
întâlnit multe obiceiuri care nu mi se par nici bune şi nici
frumoase, unele chiar păgubitoare pentru d-voastră. Ieri,
umblând cu crucea, m-am lovit de un obicei, care întrece
orice măsură: când m-am întors acasă, am găsit o cameră
plină de pâini şi de tot felul de daruri, strânse fără ştirea
şi împotriva voinţei mele.
Judecaţi şi d-voastră, este bine, este drept, este
creştinesc, ca noi, câţiva, să luăm
aceste daruri de la satul întreg, deşi
n-avem nevoie de ele, în vreme, ce
există o mare mulţime de oameni,
care duc mare lipsă chiar de pâine?
Aşa a fost obiceiul? Dar a fost un
obiceiu nemilos şi nedrept, pe care
eu am de gând să-l şterg.
Mântuitorul nostru ne-a spus „că
nu e bine să iai pâinea din gura
pruncilor şi s-o arunci câinilor" sau
în cazul de faţă boilor. De aceea, vă
rog ca îndată după masă să veniţi toţi aceia care aveţi
nevoie de pâine şi de alte lucruri pe care le-am primit, şi
să le ridicaţi de la mine. Spuneţi şi celor care nu sunt de
faţă: voi mi le-aţi dăruit; eu vi le dăruiesc.
După masă, cam cu sfială, cam cu neîncredere, la
început ţigănuşii, apoi femeile sărace, şi pe urmă văzând
că nu-i glumă, au venit afară de cei mai cu stare, toţi
credincioşii mei.
- Dumnezeu să vă deie sănătate, părinte; am văzut
-o şi p'asta. Popa cel bătrân avea ce face cu colacii: îi
dădea la vite. Ăsta n-are vite. Ce bine!
- Şi-ţi pare rău? o întreabă o surată.
- Dar dacă ar avea, oare ni le-ar da?
- Eu cred, tu Cătrincă, doar aşa a spus că nu vrea
să se facă bogat din sărăcia noastră.
Unele din aceste comentarii am avut prilejul să le
aud şi eu fără să vreau.
***
TOATE SE ÎNTORC PE DOS.
SURPRIZE PESTE SURPRIZE
Într-una din duminici, după ieşirea din biserică,
mă trezesc cu cei doi curatori, care fuseseră în delegaţie
la mitropolit, împotriva mea.
- Bună ziua, părinte.
- Dumnezeu să ne ajute, le răspund. Ce mai faceţi?
Ce mai lucraţi?
- Că chiar de asta am şi venit la sfinţia voastră, să
vă spunem că ce am făcut. Eu mă gândeam că au venit
să-şi ceară scuze pentru drumul la Blaj, de aceea le-am 8

spus îndată că eu nu m-am supărat, fiindcă ei au crezut că
fac bine.
- Da, părinte, e drept că nu ne-am dat seama ce
facem, dar acum ne pare rău, şi vă rugăm să ne iertaţi.
- Eu v-am iertat de mult; să nu mai vorbim despre
asta.
- Dar să vă spunem de ce am venit? Am observat
că stau la îndoială căutându-şi cuvintele. Eu i-am încurajat.
- Am venit să vă spunem că v-am semănat trei
jughere de grâu. E drept că e cam târziu, dar dacă va vrea
Dumnezeu, se va face...
- Cum? Eu nu v-am dat un fir de grâu. De unde laţi luat?
- Oamenii auzind că ne-am hotărât să semănăm, cu
toţii s-au grăbit să aducă grâul de sămânţă; iar noi am ieşit
cu plugurile.
Am rămas foarte impresionat de fapta lor, de discreţia cu care au săvârşit-o. Le-am mulţumit spunându-le
că Dumnezeu le va răsplăti; că mă
bucur că s-au gândit să nu rămână
pământul pustiu. „Chiar dacă eu nu
voi avea nevoie de grâu, vor fi destui
oameni care se vor bucura de el.
Spuneţi tuturor că mi-au făcut o
mare bucurie".
Oamenii au plecat, iar eu am
căzut pe gânduri... Poporul nostru
românesc este un neam bun,
sensibil, atent, milos, drept şi
generos. Ceea ce nu poate suferi
este asuprirea, nedreptatea, mândria şi mai cu seamă
lăcomia; el aşteaptă,..mai cu seamă de la cel ce predică
apă, să vadă că ei nu beau vin; că preotul predică nu
numai cu gura, ci şi cu fapta; că dacă eşti bun cu el, el se
sileşte să fie şi mai bun. Dacă eşti rău, să nu te aştepţi la
bine.
***
Încă o dovadă? Le-am spus că nu le voi lua nimic
pentru nici o slujbă. însă ei s-au simţit jigniţi şi au sărit
dincolo de cal.
Începea să mijească de ziuă, când aud că cineva
ciocănea la uşă. Sar din pat şi întreb: „Cine-i?"
- Eu, cine să fie? Lănţoşoaia. Nu mă cunoşti,
părinte?
- Ce-i necaz? Ce doreşti? Este cineva bolnav?
- Bolnav îi dracul; Doamne iartă-mă! Nu-i nime
bolnav. Dar de ce nu deschizi odată?
Deschid uşa şi ce văd? o babă gârbovită, cu un
coşuleţ de nuiele în care avea un pui de găină.
- Ce doreşti, o întreb, la repezeală.
- Doresc să vă aduc acest pui de găină, aşa cum îi
legea.
- Dar nu v-am spus că eu nu primesc nimic, nici un
dar de la nimeni. Ori poate vrei să-l vinzi?
- Că numai asta mi-ar mai lipsi, să mai fac şi păcat,
să vând cel dintâi pui de găină, care trebuie dat preotului,
cum scrie la Vanghelie.
- Numai că eu nu-l primesc; te rog să-l duci înapoi acasă.
- Nu-l iei? Asta-i bună; de asta n-am mai pomenit.

Nu vezi că eşti sărac, dar eşti om de treabă; eşti cum
spunem noi, omul lui Dumnezeu. Şi noi să nu-ţi dăm
nimic, când „fie-iertatului" eram siliţi să-i dăm fără voie
din toată sărăcia noastră. Şi zile de clacă, c'avea avere
mare pe care o lucra numai cu oamenii din sat. Apăi, să
mă ierte Dumnezeu, că cu biserica nu se prea căznea
cum faci d-ta.
I-am ascultat peroraţia în pragul uşii, pe când ea
scotea puiul din paiele din coş.
- Nu-l scoate, te rog, că nu-l primesc, nu vreau să
calc pe urmele „fie-iertatului".
- Asta s-o mai văd io. Dacă nu-l primeşti, aci îi
sucesc gâtul şi-l arunc la câini. Să ştii. Cu mine nu
glumeşti.
Tot boscorodind, baba deslegase puiul şi-l aruncă
în curte.
- Aşa, acum mai prinde-l dacă poţi. Nu ştiu ce s-a
ales de pui.
***
Bieţii oameni! Fără să le cer,
dimpotrivă, fiindcă le-am spus că nu
doresc nimic din cele ce dădeau altor
preoţi, ei s-au silit ca de bunăvoie sămi deie tot ce credeau că sunt datori.
Şi erau multe şi variate aceste dajdii,
pe care preoţii, în cursul vremii, le-au
pus în spinarea credincioşilor. Tare cu
greu i-am putut face să înţeleagă că
slujbele sfinte sunt primite de Dumnezeu, ni le dă în dar. Că darul lui Dumnezeu nu se
poate cumpăra cu bani. „În dar aţi primit, zice Domnul,
în dar să daţi". E adevărat că învăţătorul meu, cantorul,
era de altă părere, cercând să mă combată tot cu texte
din Evanghelie. Dar cu el ne vom mai întâlni şi vom
limpezi situaţia. Deocamdată mă gândesc să povestesc o
întâmplare care m-a pus într-o situaţie amuzant de ridicolă, care m-a silit să-mi recunosc neştiinţa, deşi a fost
vorba despre o superstiţie.
Stelele încă mai strălucesc pe cer; clopotul de ziuă
încă nu răsunase, când aud bocănituri tot mai insistente
în uşă. M-am speriat crezând că s-a rătăcit vreo vită din
curte.
- Cine-i acolo, întreb cam răstit.
- Eu, cine să fie? Vecina.
- Ei bine, ce doreşti? Arde undeva? De ce baţi
atât de tare?
- Arde dracul, Doamne iartă-mă. Dar scoală-te,
părinte, odată.
- Spune-mi ce doreşti? E cineva bolnav?
- Am venit să-mi faci „Molitva Şarpelui", dar
repede.
- Ce să-ţi fac? Am crezut că n-am auzit bine.
întreb pe soţia mea: Ai auzit vreodată despre molitva
şarpelui? Ea începe să râdă.
Deschid uşa; femeia intră în casă, speriată; toată
tremura.
- Acum să-mi spui despre ce e vorba? Ce necaz
ai?
- Ţi-am spus, părinte, c-am venit să-mi cauţi de
şerpe.

Rămâi năucit: ce o mai fi şi asta? O întreb:
- Te-a muşcat şarpele?
- Muşcat, pe dracu', pe mine nu m-a muşcat.
- Atunci ce-i? Eu nu pricep nimic.
- Nu te face că nu pricepi. Să-ţi spui eu? Acum dimineaţă, m-am dus să mulg vaca; ujerul aproape gol.
Oricât m-am năcăjit n-am putut stoarce mai mult de o
cupă de lapte. Ieri vaca mi-a dat mai bine de patru cupe.
- Poate că nu i-ai dat destulă mâncare.
- Cum să nu-i dau, Doamne păzeşte-mă.
- Atunci de ce nu dă lapte ca ieri? o întreb eu.
- Cum nu ştii? Şerpele i-o furat laptele.
- Şi eu ce pot să fac? De ce nu-l pândiţi şi să-l
omorâţi?
- Parcă el vine când îl pândeşti! Auzi acolo! Ţi-am
spus, părinte, să-mi faci Molitva Şarpelui şi gata.
Stau încremenit; n-am auzit în veci despre aşa ceva.
Mă gândesc la toate deslegările,
molitvele cuprinse în Euchologion,
dar nici una nu se referă la cazul de
faţă. Văzându-mă că stau nedumerit,
mă întreabă:
- Îmi faci sau nu?
- Eu nu am auzit de aşa ceva; şi
nu pot să-ţi fac.
- N-ai auzit? Ce şcoli ai învăţat?
dacă nu ştii nici atâta. Doar asta şi
diacul o ştie. Aşa-s tinereii ăştia: proşti
de dau în gropi. N-ar strica să mai
înveţi, părinte, Oh! Fie-iertatul cum se pricepea la toate;
nu era nevoie pe care să n-o deslege; nu era molitvă să no ştie. Era destul să-i duci o haină, un pieptene, un fir de
păr şi îndată să împlinea ce doreşti: dacă-ţi era duşman, se
schimba în prieten; dacă feciorul nu te plăcea, începea să
umble după tine; dacă ghita era beteagă, se făcea
sănătoasă; nu era descântătură, farmec, ghiochi, piază rea
de care să nu te scape, pentru o plată bună.
- Dar ceea ce spui că făcea părintele nu-i voie să
facem, asta se numesc boscoane, vraciuri, credinţe
deşarte, băbeşti.
- Şi zi, nu ştii sau nu vrei să-mi faci de şerpe?
- Nici nu ştiu şi chiar dacă aş şti, n-aş face; m-aş
ruga lui Dumnezeu şi sfinţilor lui, dar cu vraciuri nu
umblu.
- Nu te supăra; ti-i învăţa şi d-ta pe lângă noi.
Acum, că mă făcuse prost, măcar să folosesc acest
prilej. O întreb:
- Cum făcea „fie-iertatul" de şerpe?
- Vezi am aici în blidul ăsta fărină de grâu şi nouă
beţe de cireş verde; în sticluţă lapte de la vaca pe care o
mulge şarpele. Părintele le aşeza pe masă cu lumânarea
aprinsă, şi cetea dintr-un Calendar sau cum se spune
Păscălie, şi tăia în lung şi lat fărina cu beţigaşele, apoi la
sfârşit turna din lapte peste fărină şi o dădeam s-o mânce
vaca.
- Şi şarpele nu mai venea să sugă vaca?
- Dacă mai venea, făceam din nou molitva. Şi ai de
gând să-mi faci slujba?
- Nu; şi femeia a plecat în satul vecin spunând la
toată lumea că n-am nici un pic de pricepere.
9
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NUMIREA NOULUI AMBASADOR
AL ROMÂNIEI LA ROMA

Joi, 7 aprilie 2016, Preşedintele României, Klaus
Iohannis, a aprobat propunerile pentru posturile de
ambasadori în 19 ţări. Printre persoanele numite ca şi
ambasadori se află şi domnul George Gabriel Bologan
pentru Ambasada Română de la Roma.
Domnia sa este consulul
general de la Milano. Fost
jurnalist pe lângă Sfântul
Scaun, George Bologan a ajuns
la Roma în 1996 cu o bursă la
Colegiul
Pontifical
„Pio
Romeno”. La Roma a studiat
filosofia şi teologia. Din 2010
este doctorand la Universitatea
„Babeş-Bolyai”. Este diplomat
din anul 2003. Înainte de
numirea ca şi consul general la Milano a fost ataşat
cultural şi responsabil cu comunitatea românească la
Ambasada României de la Roma.
Urăm domniei sale George Gabriel Bologan
succes în noua misiune de reprezentant al României la
Roma!
Biroul de Presă
http://www.bru-italia.eu/news_756_ro.php

AL ZECELEA PELERINAJ
AL ROMÂNILOR LA
SF. ANTON DE PADOVA
În o mie cinci sute, veniţi din cele treizeci de
parohii răspândite în toată Italia, ieri la Bazilica Sf.
Anton de Padova ("il Santo") la tradiţionalul pelerinaj:
iată românii uniţi cu Roma din diasporă (adică românii
de rit bizantin), la marea lor întâlnire pentru Liturghia
arhierească, care a fost transmisă în direct de
Radio Maria în ţara de origine. Un fel de
comuniune ideală şi spirituală importantă, care
a fost pusă în lumină de mai multe părţi.
Bazilica Sf. Anton plină, dealtfel nu mult
prea deosebit de ceea ce se petrece în fiecare
marţi în bisericile româneşti greco-catolice din
România şi din străinătate, tocmai pentru o
slujbă în cinstea sfântului Anton, a cărui
devoţiune este foarte răspândită, aproape de
suflet, profundă, precum ne-au mărturisit
preoţii prezenţi - astfel încât în toate bisericile
lor se află o icoană, o statuie, o pictură sau
ceva tipărit (care-l reprezintă pe Sfântul
Minunilor).
A fost o întâlnire de natură spirituală, dar
urmată şi de o agapă frăţească organizată pentru
a petrece împreună în curtea internă a mănăstirii
antoniene, pentru manifestarea cordialităţii, a prieteniei şi a
dăpănării amintirilor din patria mamă, a fost prezent şi
consulul general al României la Trieste, domnul Cosmin
Dumitrescu.
Preasfinţitul Vasile Bizău, episcop de Maramureş, 10

LA NOMINA DEL NUOVO
AMBASCIATORE DI ROMANIA A ROMA

Giovedì, 7 aprile 2016, il Presidente della Romania,
professor Klaus Iohannis, ha approvato le proposte per i
posti di ambasciatore in 19 Paesi. Tra le persone
nominate a tale carica si segnala il signor George Gabriel
Bologan per l’Ambasciata Romena a Roma.
Egli è stato Console Generale a Milano. Ha
ricoperto l’incarico di giornalista presso la
Santa Sede ed è giunto a Roma nel 1996 con
una borsa presso il Pontificio Collegio “Pio
Romeno”. Nella Città eterna ha studiato
filosofia e Teologia. Dal 2010 è dottorando
presso l’Università “Babeş-Bolyai”. Si è
diplomato nel 2003. Prima della nomina come
Console Generale a Milano è stato addetto
culturale con la comunità della comunità
romena presso l’Ambasciata di Romania a
Roma.
Auguriamo al nuovo ambasciatore Gabriel Bologan
successo nella nuova missione di rappresentante della
Romania nella Città eterna!
Traduzione in italiano: prof. Giuseppe Munarini
Ufficio Stampa
http://www.bru-italia.eu/news_756_it.php

IL DECIMO PELLEGRINAGGIO
DEI ROMENI PRESSO
SANT'ANTONIO DI PADOVA

In millecinquecento, provenienti dalle trenta
parrocchie sparse in tutta Italia, ieri al Santo per il
tradizionale pellegrinaggio: ecco i «romeni greco-cattolici
(cioè cattolici di rito greco) della diaspora, al loro grande
incontro per la solenne liturgia, che da Radiomaria stata
trasmessa in diretta nella loro terra
di origine. Una sorta di comunione
ideale e spirituale significativa, che
da più parti è stata sottolineata.
Basilica antoniana gremita, dunque,
non diversamente da quanto succede
ogni martedì nelle chiese grecocattoliche in Romania e all’estero,
proprio per una celebrazione in
onore del Santo, la cui devozione è
diffusissima, sentita, profonda, come
testimoniato dai sacerdoti presenti tanto che, in tutte le loro chiese, c’è
pure un’immagine (statua, dipinto,
stampa) raffigurante il Taumaturgo.
È stato un incontro religioso, ma
pure con un momento successivo di
stare insieme nei chiostri del convento antoniano
all’insegna della cordialità, dell’amicizia e dei ricordi patri,
presente anche il console di Romania a Trieste Cosmin
Dumitrescu.
Monsignor Vasile Bizău, vescovo di Maramureş (nel

nord della Romania), assistito dai «sincelli» di Venezia
padre Vasile Alexandru Barbolovici, e di Bologna padre
Marinel Mureşan, nonché dal rettore del Santo (nominato
«archimandrita» della chiesa romena tre anni fa), ha
presieduto la lunga, solenne liturgia, permeata da un
profondo senso del sacro anche in virtù dei canti del Coro
dei seminaristi del Collegio Pio Romeno di Roma - e di
Venezia. Con gli stendardi delle varie parrocchie (da
Roma a Verona, da Padova a Udine), anche uomini,
donne e bambini che indossavano i tradizionali costumi
della nazione romena. Molti i sacerdoti partecipanti alla
liturgia e a disposizione dei fedeli per le confessioni.
A fare gli onori di casa, insieme al rettore del Santo,
Enzo Poiana, anche padre Aetius Pop operante nella
diocesi padovana.

ajutat de preoţii sinceli di Venezia, padre Vasile Alexandru
Barbolovici şi de Bologna, padre Marinel Mureşan, dar şi
de Rectorul Sanctuarului antonian (numit acum trei ani
Arhimandrit al Bisericii Româneşti) a slujit lunga şi
solemna liturghie arhierească, pătrunsă de un puternic
sens al sacrului şi cu sprijinul cântului liturgic susţinut de
Corul studenţilor teologi de la Colegiul Pio Romeno din
Roma şi Veneţia. Cu praporii din diferite parohii (de la
Roma la Verona, de la Padova la Udine), deasemenea
bărbaţi, femei şi copii îmbrăcaţi în costume populare
tradiţionale româneşti. Numeroşi au fost preoţii împreună
slujitori la Sfânta Liturghie arhierească, care s-au pus la
dispoziţia credincioşilor pentru taina Spovedaniei.
Cel care a fost gazda acestui eveniment, împreună cu
rectorul Bazilicii Sf. Anton, padre Enzo Poiana, a fost
padre Aetius Pop, preot în cadrul diecezei din Padova.
Giovanni Lugaresi - www.ilgazzettino.it
Traducere în limba română: pr. Ioan Mărginean-Cociş

Giovanni Lugaresi - www.ilgazzettino.it

ÎN CAPELA “CORPUS DOMINI”
IN Str. BEATO PELLEGRINO
Joi, 28 aprilie, orele 18,30: Slujba celor 12 Evanghelii
Vineri, 29 aprilie, orele 18,30: Prohodul Domnului
-Zi de post şi ajun
Sâmbătă, 30 aprilie, orele 20,30: Utrenia Învierii
Duminică, 1 mai, orele 10,00: Sf.Liturghie a Învierii

“A doua zi, cea de după Ziua Pregătirii,
conducătorii preoţilor şi fariseii s-au adunat împreună la
Pilat şi i-au zis:– Stăpâne, ne-am adus aminte că înşelătorul
acela, în timp ce trăia, a zis: „După trei zile voi învia!“
Aşadar, porunceşte ca mormântul să fie păzit
până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină
şi să-L fure, iar apoi să spună poporului: „A fost
înviat din morţi!“ Atunci această înşelăciune din
urmă ar fi mai rea decât prima! Pilat le-a
răspuns:– Aveţi o gardă; duceţi-vă şi păziţi-L
cum ştiţi!Ei s-au dus şi au luat măsuri pentru
paza mormântului, sigilând piatra şi lăsând garda
acolo. (Mt 27, 62-66).”
Chiar dacă anul acesta Sărbătoarea Paștelui
a căzut destul de târziu, așteptăm cu nerăbdare
ca Piatra de pe Mormânt să fie înlăturată, ca să
ne bucurăm de Învierea lui Christos. Cea mai
mare taină pe care o putem accepta doar prin
credință și umilință este Învierea Domnului,
Sărbătoarea creștinilor, “Sărbătoarea Sărbătorilor”.
Cu acest prilej al Marii Sărbători a Învierii mulțumin
tuturor celor care au participat la Pelerinajul la Bazilica
Sfântului Anton, sau au fost alături de noi prin rugăciune,
celor cărora au ajutat la pregătirea meselor sau au pregătit
bucate, slujitorilor, tuturor care sunt cucernici faţă de Sf.
Anton de Padova.
Salutări și mulțumiri Părintelui Cristian Sabău pe care
îl așteptăm cu drag la Padova!

NELLA CAPPELLA “CORPUS DOMINI”
IN Via BEATO PELLEGRINO
Giovedì 28 aprile, ore 18.30: Ufficiatura dei 12 Vangeli
Venerdì 29 aprile, ore 18,30 : Ufficiatura dei Lamenti
–giorno di digiuno ed astinenza
Sabato 30 aprile, ore 20.30: Mattuttino della Risurrezione
Domenica 1 maggio, ore 10.00: Div.Liturgia della risurrezione
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“Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si
riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo:
“Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore disse mentre
era vivo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia
vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché
non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi
dicano al popolo: È risuscitato dai morti. Così
quest’ultima impostura sarebbe peggiore della
prima! ”. Pilato disse loro: “Avete la vostra
guardia, andate e assicuratevi come credete”. Ed
essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando
la pietra e mettendovi la guardia”. (Mt 27, 62-66).
Anche se quest’anno la Pasqua si festeggia tardi,
attendiamo con impazienza che la Pietra della
Tomba sia rimossa, per rallegrarci della
Risurrezione di Cristo. Il più grande mistero che
possiamo accettare solo con la fede e l’umiltà è la
Risurrezione del Signore, che, per i cristiani è “la
Festa delle Feste”.
Nell’occasione di questa grande festa della Risurrezione,
ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al
pellegrinaggio nella Basilica di Sant’Antonio o che sono stati
vicini a noi con la preghiera, quelli che hanno aiutato nella
preparazione dei tavoli o hanno preparato il cibo, che hanno
servito, tutti quelli che sono devoti di Sant’Antonio di
Padova.
Il nostro grazie a Padre Cristian Sabău che attendiamo
da amici a Padova.

Întrucât pelerinajele noastre au atins -în anii trecuţibună parte a sanctuarelor mariane din/de pe lângă oraşul
Padova, ne-am gândit să propunem pentru 2016 un itinerar pe
urmele picturilor realizate de către artiştii români MIHAIL şi
MARICICA IVANOV.
MIHAIL IVANOV –A absolvit şcoala de artă
sacră de zugravi bisericeşti pe lângă Patriarhia de la
Bucureşti (1988). În afară de bisericile din Veneto, a
pictat şi la Iolanda di Savoia (FE), Ospedaletto
(TR), Bisegna (AQ).
MARICICA IVANOV –Absolventă a aceleiaşi
şcoli, s-a specializat în restaurare şi creare mozaicuri.

Visto che i nostri pellegrinaggi hanno raggiunto –
negli anni passati– grande parte dei santuari mariani di/nei
pressi di Padova, abbiamo pensato di proporre per il 2016
un itinerario sulle orme dei dipinti realizzati dagli artisti
romeni MIHAIL e MARICICA IVANOV.
MIHAIL IVANOV –Ha terminato la scuola d’arte per pittori
ecclesiastici presso il Patriarcato di Bucarest (1988). A
parte le chiese in Veneto, ha dipinto a Iolanda di Savoia
(FE), Ospedaletto (TR), Bisegna (AQ).
MARICICA IVANOV –Ha terminato la stessa
scuola; si è specializzata in restauro e creazione di
mosaici.

Gli affreschi della chiesa parrocchiale di STRA (16 km
a Est di Padova) Gli affreschi (1995-96) si trovano nella
cappella di S.Lorenzo, nella parte sinistra rispetto all’altare.
Sul soffitto della Cappella si vede Gesù Cristo nel momento
della risurrezione, calpestando le porte degli inferi. Sulla
medesima soffitta si vedono i quattro Evangelisti con i loro
simboli: l’Angelo, il Leone, l’Aquila ed il Vitello.

Frescele Bisericii parohiale din STRA (16 km în
Estul Padovei) Frescele (1995-96) se găsesc în capela
Sf.Laurenţiu, în partea stângă a altarului. Pe tavanul
Capelei se afla Isus Hristos în momentul Învierii,
călcând pe porţile Iadului. Pe acelaşi tavan se află
cei patru Evanghelişti, însoţiţi de simbolurile lor:
Îngerul, Leul, Vulturul si Viţelul.
Frescele
Bisericii
parohiale
din
MONTEGALDA (19 km în Vestul Padovei) Pictura
(1999-2003) ocupă întreaga suprafaţă a altarului şi
are ca figură centrală pe Maica Domnului aşezată pe
tron, cu pruncul în braţe (8 metri). La dreapta şi la
stinga ei se află arhanghelii Mihail şi Gavriil.
Urmează o serie de sfinţi, precum şi trei scene:
Răstignirea, Învierea şi Coborârea Sfântului Spirit.

Gli affreschi della chiesa parrocchiale di
MONTEGALDA (19 km a Ovest di Padova) L’affresco
(1999-2003) occupa l’intera superficie del presbiterio e
propone quale figura centrale la Madre di Dio seduta in
trono, col bimbo fra le braccia (8 metri). Nelle parti
destra e sinistra vi sono gli arcangeli Michele e Gabriele.
Segue una serie di santi e altre tre scene: la Crocifissione,
la Risurrezione e la Discesa dello Spirito Santo.

Frescele Bisericii parohiale din GALZIGNANO
TERME (22 km în Sud-Vestul Padovei) (1998-99) Pe
altarul principal, este reprezentată Fecioara Maria
ridicându-se la cer (6 metri) cu apostolii împrejur
(fiecare 3 metri). Capela din stânga altarului: scene
din viaţa Maicii Domnului, (dominate de icoana
naşterii la Bethleem), iar în capela din dreapta
altarului scene legate de misterul euharistiei (străjuite
de icoana Botezului).
-Vizită la Sanctuarul Fecioarei Sănătăţii de la
MONTEORTONE pe locul apariţiei Mariei în 1428.

Gli affreschi della chiesa parrocchiale di
GALZIGNANO TERME (22 km a Sud-Ovest di Padova)
(1998-99) Nell’abside centrale è rappresentata la Vergine
Maria assunta in cielo (6 metri) con i discepoli attorno (3
metri ciascuno). Nella cappella sinistra dell’altare vi sono
scene dalla vita della Madonna (dominate dall’icona della
natività a Betlemme), e nella cappella destra, scene legate
al mistero dell’Eucaristia (dominate dall’icona del
Battesimo).
-Visita al Santuario “Madonna della Salute” di
MONTEORTONE, sul luogo dell’apparizione del 1428

Frescele şi mozaicul Bisericii parohiale din
CAGNOLA DE CARTURA (20 de km la Sud de
Padova) (1996-97) Biserica este dominată de marea
frescă a răstignirii lui Isus, înconjurată de-a dreapta şi
de-a stânga de coloane de sfinţi. Deasupra măreţei
răstigniri, se găsesc pe verticală scenele Înălţării lui
Isus la ceruri şi, respectiv, a Sf.Treimi înconjurată de
îngeri cu trâmbiţe. Deasupra porţii de intrare în
biserică se găseşte un mozaic al lui HristosPantocrator realizat de aceiaşi artişti români.

Gli affreschi e il mosaico della chiesa parrocchiale
di CAGNOLA DE CARTURA ( 20 km a Sud di
Padova) - (1996-97) La chiesa è dominata dal grande
affresco della crocifissione di Gesù, circondata a destra e
a sinistra da colonne di santi. Sopra la grande
crocifissione si trovano in verticale le scene
dell’Ascensione di Gesù al cielo e, rispettivamente, della
Ss.ma Trinità circondata da angeli con trombe. Sopra il
portone di ingresso in chiesa si vede un mosaico di
Cristo Pantocratore realizzato dagli stessi artisti romeni.
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