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In hoc signo
vinces

„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile iadului nu o vor
birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor; orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în
ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat şi în ceruri” (Matei 16, 18-19).
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Sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno

Î

n ziua de 11 aprilie 2016,
comunitatea Colegiului Pio
Romeno a celebrat hramul
acestei prestigioase instituții din Urbe.
Acest moment de sărbătoare, celebrat într-o atmosferă de rugăciune, a
fost onorat de prezența unor distinși
oaspeți, care au răspuns cu bucurie
invitației Rectorului Colegiului Pr.
Dr. Gabriel Buboi. Au fost prezenți
Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul
Congregației
pentru
Bisericile
Orientale, Arhiepiscopul Cyril Vasil’,
Secretarul Congregației, însoțiți de
alți oficiali ai acesteia. De asemenea
au mai fost prezenți colaboratori ai
Colegiului și rectorii altor colegii
orientale din Roma.
După întâmpinarea oaspeților, a
avut loc un moment de rugăciune în
Biserica Colegiului, oficiat de către

Părintele Rector împreună cu studenții
Colegiului. A urmat apoi prânzul
festiv în cadrul căruia au luat cuvântul
atât Părintele Rector Gabriel Buboi
cât și Cardinalul Leonardo Sandri.
Eminența Sa a felicitat Colegiul
pentru rolul important pe care îl are
în viața Bisericii, a transmis un mesaj
de încurajare și de salut studențiilor
acestuia și nu în ultimul rând a ținut
să își arate înalta prețuire față de
Preafericitul Părinte Arhiepiscop
Major Lucian Cardinal Mureșan,
păstorul și capul Bisericii GrecoCatolice din România.
Liviu Ursu
sursa: www.pioromeno.com
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Părintele Ioan Alexandru Pop, Coordonatorul Naţional al
greco-catolicilor din Italia, a fost numit Capelan al Sanctității Sale
fântul Părinte Papa Francisc a
acordat în data de 12 februarie 2016, titlul de „Capelan al
Sanctității Sale” Părintelui Ioan Alexandru
Pop, al Eparhiei Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică de Oradea.
Titlul de „Capelan al Sanctității Sale”
este un titlu onorific acordat preoților care
lucrează în Curia Romană, prin decretul
Sfântului Părinte Papa Francisc din anul
2013. Părintele Alexandru Ioan Pop s-a
născut la 20 ianuarie 1978, la Zalău.
După studiile teologice la Oradea a fost
hirotonit preot la 15 august 2002, a lucrat
ca preot în Parohia „Sfânta Familie”
din Zalău, apoi și-a continuat studiile
la Institutul „Marcianum” din Veneția.
Părintele Alexandru a fost numit de către
Preafericitul Cardinal Lucian Mureşan,
responsabilul naţional pentru românii
greco-catolici din Italia. Din anul 2009
lucrează la Consiliul Pontifical pentru

S

Texte Legislative din Vatican.
Prin numirea de „Capelan al Sanctității
Sale”, Părintele Alexandru Ioan Pop are
titlul de Monsenior. Dorim Părintelui
alese haruri în misiunea încredințată.
Biroul de presă
Ufficio Stampa

Numirea noului Ambasador român la Roma
reşedintele României, Klaus
Iohannis, a aprobat astăzi 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

P
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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
Ufficio Stampa
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Monseniorul Giancarlo Perego, directorul Fundației Migrantes
în parohia latină și în parohia Sfinții Trei Ierarhi din Roma
uni 18 aprilie 2016, orele
18,30 în teatrul parohiei
San Valentino al Villaggio
Olimpico, Roma, unde se găsește și
casa parohială greco-catolică, capela
pentru zile feriale a comunității
Sfinții Trei Ierarhi, Roma a avut
loc o conferință despre primirea
migranților, străinilor, o reflexie și
o confruntare pe tema ”Biserica cu
porțile deschise”.
Au fost prezenți și au vorbit
mons Giancarlo Perego, directorul
Fundației Migrantes C.E.I. în Italia,
mons. Pierpaolo Felicolo, director
Roma, P. Mtanious Hadad (B.S.), Santa
diecezan pentru migranți, străini din Maria in Cosmedin (Piazza Bocca dela
Vicariatul Romei. Au mai vorbit și Verità), și alții.
penultimul ambasador italian în Damasc,
și rectorul comunității melchite din
Pr. Serafim

L

Vizita unei comisii a departamentului de dialog Ecumenic al Vicariatului Romei in parohia Sfinții Trei Ierarhi din Roma

I

tinerariul formativ pentru animatori ecumenici parohiali
din 2015-2016, a avut ca temă
Orientul creștin, și a fost condus de Sara
Maria Gianpiccolo din Congregația Fiicele Bisericii, membru în Comisia Ecumenica Diocesana, condusă de mons.
Marco Gnavi.
Aceste vizite spirituale în parohii
au început cu data de 4 oct. 2015, în Seminarul minor-Roman (via Aurelia 208)
unde s-a prezentat parcursul, desfășurarea programului anual, continuându-se în
comunitățile etiopică, coptă, melkită,ortodoxă, abația Grottaferata și comunitatea

de Surori Baziliene (via Anagnina 113).
Pe data de 6 martie 2016, duminica,
Părintele Serafim a primit vizita delegației
și în comunitatea greco-catolică română,
în parohia San Valentino al Villaggio
Olimpico de la ora 15,30- 17,30.
A fost o întâlnire cordială, de suflet.
Au putut sta de vorbă cu enoriașii parohiei într-un scimb de experiențe spirituale ecumenice. În cinstea oaspeților s-a
dat și un program artistic și au stat cu toții
la o Agapă fraternă.
			
Ana și Mario Nuțu
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Parohia Sfinții Trei Ierarhi din Roma,
în pelerinaj la Padova, 2016
âmbătă seara, 9 aprilie
ora 22,30, un grup de 40
de persoane au așteptat în
parcul Villa Borghese din Flaminio,
Roma autocarul pentru a face
pelerinajul anual (al X-lea an) la
Sanctuarul Sfântul Anton de Padova,
deja devenit o tradiție a parohiei
noastre și în special în acest an al
Jubileului, Anul Milostivirii, dorit de
Papa Francisc.
Bucurie mare, când autocarul s-a
oprit în fața bisericii San Valentino
al Villaggio Olimpico, Roma , unde
părintele nostru Serafim își are casa
parohială, centrul Asociației, și capela
de celebrare a sfintelor slujbe zilnice.
Sfânta Liturghie celebrată la
miezul nopții știm din cărțile sfinte că
este ca și aurul de valoroasă pentru că
încercăm toată grija cea lumească de
la noi să o lăpădăm, îndepărtăm.
Răspunsul la Sfânta Liturghie
a fost dat de studentul teolog Daniel
Cristea și de către credincioși.
Părintele Serafim a spovedit
multă lume care s-a împărtășit și la
miezul nopții și duminică în jur de ora
14,oo la Padova la Sfânta Liturghie
prezidată de P.S. Vasile, Episcop de
Maramureș.
Am ajuns la ora 7.00 la Padova
și am făcut parastasele din sâmbetele

S
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morților din Postul mare și după ce
am mâncat, am vizitat mormântul
Sfântului Anton și ne-am rugat la
sfânt universal, cunoscut în întreaga
lume.
A urmat o serie de meditații
făcute de Pr. Marin Mureșan, Pr.
David Mihai, Pr. Andrei Meseșan, și
cântece religioase.
Părintele nostru Serafim a vorbit
despre
Mila lui Dumnezeu,
care se actualizează înainte de
toate în taina Spovedaniei.
Un grup de credincioși din cele
4-5 comunități prezente, a cântat
pricesne, cu mai multă credință și
devoțiune, știind că rugăciunea se
face pâine pentru cei săraci, care cer
pâine pentru ei și familie.
Ne-am întors la casele noastre
foarte mulțumiți, cu mai multă
încredere în sfântul Anton.
La Roma în parohia Sfinții
Trei Ierarhi de pe Via Flaminia 353
,pentru credincioși care nu au putut
ieși la Padova, Sfânta Liturghie a
fost celebrată de părintele Lucian
Lechințan, iezuit.
Elena Stanca
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Sua Eccellenza Vasile Bizău in mezzo alle
comunità romene d’Italia

S

ua Eccellenza Monsignor
Vasile Bizău ha celebrato
Domenica, 10 Aprile, la
Santa e Divina Liturgia nella Basilica di
Sant’Antonio di Padova. Qui sono convenute le Comunità romene greco-cattoliche presenti in Italia per partecipare al X
pellegrinaggio che riunisce annualmente
i Romeni sia per fortificarli nella fede e
nella speranza, perché non sono soli, ma
costituiscono una comunità sia perché la
Chiesa ha cura di loro. Secondo la tradizione, ogni anno, si riuniscono qui, nella
Basilica di Sant’Antonio i fedeli romeni
convenuti da ogni angolo d’Italia per
pregare assieme. Si tratta di una grande
festa come si può notare dal fatto che la

Liturgia Eucaristica è presieduta da un
vescovo romeno che viene dalla nostra
Patria proprio per quest’avvenimento.
Nel contesto del pellegrinaggio di
Domenica, prima della celebrazione della
Santa Liturgia, i pellegrini ed i sacerdoti
hanno potuto partecipare alla conferenza
sul tema della Misericordia nel Santo
Sacramento della Confessione, coordinata dal sincello P. Marinel Mureşan, di
Bologna.
La cerimonia si è svolta con una
solennità particolare, un gruppo del
Pontificio Collegio “Pio Romeno”, infatti,
venuto appositamente da Roma, accompagnato da padre Gabriel Buboi, rettore
del Collegio, ha accompagnato con i canti
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liturgici e di comunione (“Pricesne”) la
sacra celebrazione.
All’inizio dell’ omelia, dopo aver
salutato i fedeli presenti, mons. Vasile
Bizău, ha porto il saluto del Cardinale
Lucian Mureşan: „Porto con me dalla
Romania il saluto di Sua Beatitudine
Mons. Lucian Mureşan, assieme con
la sua benedizione per ciascuno di voi,
per le vostre famiglie e per tutti i fedeli
greco-cattolici che sono in Italia”.
Nella sua omelia Sua Eccellenza
Mons. Vasile (dopo aver contestualizzato il Vangelo della Domenica IV di
Quaresima – che ci presenta un padre
amoroso che ama la famiglia e non trova
una soluzione al suo grave problema
dai medici per la malattia di suo figlio,
si reca da Gesù, pregandolo con tutto il
cuore e presentandogli la sua situazione
disperata) ha ripreso le parole di Gesù

8

che sono un rimprovero per ciascuno
di noi “O generazione incredula! Fino
a quando starò con voi? Fino a quando
dovrò sopportarvi?” “Gesù si rende conto
che poca è la fede in tutti gli uomini- ha
continuato l’Eparca- nota ancora immaturità di fede persino nei suoi Apostoli e
per questo, nella scorsa Domenica, dopo
aver dato l’annunzio della sua passione e
della sua Risurrezione, gli Apostoli non
poterono capirlo”.
Ed ha così continuato: “ Oggi, di
nuovo, Gesù annunzia la Sua Passione e
Morte, siamo perciò invitati a penetrare
questo mistero della Sua vita assieme
con quello della nostra vita, della nostra
morte e della nostra risurrezione. Si tratta di un rimprovero che Gesù ci muove
quando nei nostri giorni vede indecisione,
quando chiamiamo Dio solamente negli
ultimi momenti, quando non possiamo
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fare più niente, quando prendiamo Dio
come ultimo aiuto e non come il primo,
come un collega, un amico, non come
il fondamento della nostra vita. Gesù
dice agli Apostoli nel Vangelo secondo
Giovanni: “Senza di me non potrete fare
niente!” Senza Dio non potremmo vincere il male che è presente nel mondo e che
opera, spesso, anche nel nostro cuore,
quando lo spirito non è ancorato alla
fede ed alla virtù, diviene servo del male.
Possiamo trovare lo stesso rimprovero
di Gesù in tutte le tendenze del mondo
in cui viviamo, in tutte le ideologie e
negli insegnamenti errati che tendono ad
allontanare Dio dalla vita sociale, che si
sforzano di mettere lontano il Vangelo:
“O popolo incredulo! Nello stesso tempo,
Gesù compie questo miracolo, vedendo
la fede, nel suo seme, nell’animo del
padre preoccupato che lo prega. La fede
del nostro cuore è una possibilità per il
miracolo. La fede del cuore dell’uomo
apre a questa creatura la porta per superare gli ostacoli che crede insuperabili,
guardando solo con la ragione anche il
momento presente. La fede del cuore
dell’uomo lo aiuta, del resto, a guardare
nel futuro con speranza e ad edificare la
vita assieme con Cristo, nella Sua Chiesa,
con la grazia.
Allora, quando gli Apostoli chiedono a Gesù:
“Signore, perché noi non abbiamo
potuto guarirlo? Gesù dice a tutti noi che
il male non può essere vinto che con la
profonda comunione dell’uomo con Dio,
con la preghiera e con il digiuno. Il tempo
che dedichiamo a Dio, quando preghiamo,è il dono che Dio ci dà per avanzare e
risolvere i problemi che non vediamo ora
realizzabili”, ha sottolineato il Vescovo .
“In modo particolare, diletti fedeli,
il male morale non può essere vinto che

con la profonda comunione dell’uomo
con Dio con la preghiera.
In questo periodo della Grande Quaresima,
guardando alla festa della Risurrezione,
abbiamo fiducia nel Signore e mettiamo
al suo cospetto tutte le difficoltà della
nostra vita … mettiamo dinnanzi a Lui
le nostre famiglie e la situazione in cui
ciascuno di noi si trova … tutto quello
che il cuore ci dice e che non vediamo
possibile realizzarsi, abbiamo fiducia che
Dio ci accompagna e che ci guarisce”.
Quest’è l’esortazione che Sua
Eccellenza ha pronunziato ai fedeli presenti nella Basilica del Santo di
Padova, al termine dell’Omelia ed ha
concluso con le stesse parole di Gesù con
cui l’aveva iniziata”.
Il Rettore della Basilica, l’Archimandrita Enzo Poiana, di origine romena, ha ringraziato Sua Eccellenza, i sacerdoti, tutti i pellegrini che hanno scelto in
quest’Anno della Misericordia di essere
presenti nella Basilica del grande Santo,
che è molto venerato tra i fedeli romeni.
Alla fine è stata data lettura di una
sentita e calorosa lettera del Vescovo di
Padova, Mons. Claudio Cipolla, impossibilitato a partecipare alla cerimonia.
Alla Santa Liturgia è stato presente
anche il Console di Romania a Trieste,
signor Cosmin Dumitrescu.
Per tutti i presenti è stata preparata
un’agape fraterna.
Traduzione in italiano:
prof. Giuseppe Munarini
Fonte: www.episcopiamm.ro
Biroul de Presă
Ufficio Stampa
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Martiri și alți sfinți de la Roma unesc
Occidentul cu Orientul (III)

1. Sfântul Ignatie
f. Ignațiu este numit și Teoforul
(Teoforos = purtător de Dumnezeu), și nu a fost la școala
Sf. Ioan Evanghelistul așa cum cred unii
scriitori bisericești, între care și Sf. Ieronim, fiindu-i doar contemporan Evanghelistului.
Conform mărturiilor lui Eusebiu,
Origen și Ieronim, Sf. Ignațiu i-a urmat
Sfântului Petru și Episcopului Evodiu
pe scaunul Antiohiei, între anii 70-107.
Despre viața și tinerețea lui nu știm nimic

S

precis. Probabil s-a născut în păgânism și
s-a convertit mai târziu.
Abătându-se o prigoană asupra Bisericii, Ignațiu este prins și condamnat ad
bestias (la fiare), suferind martiriul pe
timpul împăratului Traian (107/108 d.
Cr.).
Fiind condamnat la moarte, trebuia
să fie transportat la Roma, pentru a fi dat
pradă fiarelor împreună cu alți creștini.
Din Antiohia plecară spre Smirna, pe
mare. Debarcară probabil la Attalia, de
unde continuară pe uscat trecând prin Filadelfia și ajunseră la Smirna. În drum, le
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Eserciții Spirituale: 24-25 aprilie 2016 Roma
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Joia mare in parohie, spalarea picioarelor

Vinerea
parohie
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ieșiră înainte bisericile de acolo. Ajuns la
Smirna, în august, a fost așteptat de Sf.
Policarp, episcopul Smirnei și de popor,
precum și de preoții bisericilor din Efes.
De aici a scris patru scrisori: Efesenilor,
Magnesienilor, Trallienilor și Romanilor.
A plecat, apoi, de la Smirna spre Troia
(Troada), călătorind pe mare, însoțit de diaconul Burrus din Efes. De acolo, a scris
trei scrisori: Filadelfienilor, Smirnenilor
și Sf. Policarp. Ar fi voit să scrie și altor
biserici situate la Răsărit de Smirna, însă
a primit pe neașteptate ordin să plece. De
la Troia, a călătorit pe mare până la Neapolis în Macedonia, de unde, pe Via Egnazia, s-au îndreptat spre Filipi, unde li se
adăugară Zosimus și Rufus, condamnați
și ei. De aici, prin Macedonia, ajunseră la
Dyrrachium (Durazzo), de unde se îmbarcară spre Brindisi. De aici, pe Via Appia,
ajunseră la Roma. Ajunși la Roma, a fost
condamnat la moarte în Amfiteatru (Coliseum), fiind dat pradă fiarelor sălbatice,
la finele spectacolelor date de Traian ca
urmare a victoriei asupra dacilor, spectacole ce au ținut tot anul 107, când pieriră 10.000 de gladiatori și au fost ucise
11.000 de fiare. Se spune că sălbăticiunile
au făcut o treabă atât de temeinică încât,
din trupul martirului, numai oasele mari
au rămas întregi, restul a fost mâncat de
fiare. În scrisoarea către Romani a făcut aceste mărturisiri înainte de moarte:
“Sunt grâul lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor ca să fiu găsit pâinea curată a lui Cristos... Nașterea mea
se apropie... Dorința mea pământească a
fost răstignită în mine și nu mai este foc
mistuitor de materie.” Dorește să ajungă
la Cristos prin patimă, prin jertfă.
Rămășitele sale pământești au fost
strânse cu evlavie de creștini și duse în
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Antiohia. Acolo au fost așezate în biserica Dafne, din afara orașului. Câțiva ani
mai târziu, Împăratul bizantin Teodosie al
II-lea le-a adus cu mare cinste în oraș și

le-a depus în fostul templu al zeiței Fortuna, transformat ulterior în biserică, cu
hramul „Sf. Ignatie”. În anul 637 osemintele sfântului au fost transferate la Biserica Sf. Clement din Roma, unde se spune
că s-ar afla și astăzi.
Pentru români este amintit în data de
20 decembrie, și de viața lui e legat prin
tradiție populară obiceiul tăierii porcului.

ste sărbătorit în Biserica
Romano-Catolică
pe
1
februarie, Biserica Greco Catolică și
Biserica Ortodoxă pe 29 ianuarie și
20 decembrie.

E
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2. Sfântul Valentin
alentin din Terni (latin. Valentinus) este un
martir declarat sfânt al creștinilor romanocatolici, care a trăit în secolul III, fiind episcop în Interamna (azi: Terni, Italia).
După legendă el ar fi cununat un păgân cu o
creștină, dăruia tinerilor îndrăgostiți flori din grădina
lui, a vindecat bolnavi. A fost învinuit de „cununare religioasă” a perechilor de îndrăgostiți, în ciuda poruncii
împăratului roman Claudius II (268-270). De aceea, a
fost condamnat la moarte și executat pe 14 februarie
269, din cauza credinței lui.
Azi, Valentin este considerat patronul protector al
îndrăgostiților. În cinstea Sfântului Valentin, în Statele
Unite și mai nou și în statele europene, se fac petreceri
și baluri. Îndrăgostiții își fac cadouri.

V

ste sărbătorit in Biserica Romano-Catolică
pe 14 februarie, Biserica Greco Catolică și
Biserica Ortodoxă pe 30 iulie.

E

3. Sfânta Mucenița Anastasia
Romana, izbăvitoarea de otravă.
fânta și preavizeaza Muceniță
Anastasia a trăit la Roma, pe
vremea împăratului Diocletian. Era fiica unui elin, cu numele Prepexastu, şi al unei creștine cu numele
Fausta. A învăţat credinţa creştină de la
mama ei, iar Sfintele Scripturi de la un
bărbat insuflat de Dumnezeu şi binecredincios, cu numele Hrisogon. Părinţii au
măritat-o cu un elin, numit Publie. Din
pricina necredinţei lui, sfânta se purta
cu el fără dragoste; se prefăcea totdeauna bolnavă, ca să nu aibă nici o legătură cu el. Se îmbrăca cu haine proaste şi
sărăcăcioase; stătea de vorbă numai cu
femei nevoiaşe; slujea pe ascuns pe cei

S
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ce pătimeau pentru Hristos, intra în închisorile în care se aflau, le spăla şi le ungea rănile cu untdelemn şi le dădea hrană
potrivită, însoţită fiind totdeauna de o
slujitoare. Pentru toate aceste fapte, întâi
a fost închisă de soţul ei, că îi ştia faptele.
S-a întâmplat însă ca soţul ei s-a înecat
într-o furtună pe mare. Rămasă liberă,
Anastasia a împărţit toate averile ei săracilor. După aceea, fără să se mai teamă,
slujea celor ce pătimeau pentru Hristos;

4. Sfînta Cuvioasa Muceniţă
Anastasia Romana

S

16

fânta Muceniță Anastasia a
trăit în vremea împăraților
păgâni Deciu (249-253) și

pe cei care mureau îi lua şi-i îngropa cu
cinste. A îndemnat pe mulţi la mucenicie. A fost prinsă, supusă la chinuri de
mulţi ighemoni împreună cu alte femei.
În timpul chinurilor şi-a luat cununa muceniciei.

ste sărbătorită de Biserica
E
Romano Catolică pe 25 decembrie, Biserica Greco Catolică și
Biserica Ortodoxă pe 22 decembrie.

Valerian (253-260). A rămas orfană de
ambii părinți la vârsta de trei ani și a fost
luată spre creștere de stareța unei mănăstiri de lângă Roma, care se numea Sofia.
Sfânta Anastasia s-a făcut vestită printre creștini datorită frumuseții
duhovnicești,
iar
printre
păgâni, datorită frumuseții trupești.
Guvernatorul păgân Probus, auzind de
frumusețea ei, a trimis soldați la mânăstirea în care aceasta trăia, ca să o aducă
pe Anastasia înaintea lui. Adusă înaintea
guvernatorului, ea și-a declarat credința
în Hristos. Guvernatorul a încercat mai
întâi să o ademenească pe Anastasia,
căci dorea să o ia de soţie, apoi a trecut
la sinistre amenințări. Însă, mucenița a
răspuns: „Gata sunt să mor pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci și de sute
de ori, de este cu putință.” Monahia
Anastasia a fost supusă multor chinuri:
i s-au tăiat sânii și limba, iar în cele din
urmă a fost omorâtă prin decapitare în
afara cetății.

ste sărbătorită în Biserica
Greco Catolică și Biserica
Ortodoxă pe 29 octombrie.

E
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5.Sfânta Muceniță Anastasia din
Sirmium
n oraşul Sirmium (azi Mitroviţa,
lângă Belgrad, în Iugoslavia) şi-a
dat viaţa pentru Hristos, într-o zi
de 25 decembrie, poate în acelaşi an 304,
tânăra Anastasia. Cu acelaşi nume, a fost
ridicată Biserica Sf. Anastasia, construită
în secolul al III-lea - începutul secolului
al patrulea, a fost numit așa, după o sora
a împăratului Constantin I, Anastasia.
Acesta se costruieste pe tabernae existente. În actele 499 ale sinodului, biserica
este înregistrată ca având titulus Anastasiae. Mai târziu, biserica a fost dedicată
Sf. Anastasia de la Sirmium.
Sf. Anastasia a fost la prima biserică
unde s-a practicat Adorație Euharistică
perpetuă. Această inițiativă, născută la 02 din Roma, în Italia și în lume (Columbia,
martie 2001, se datorează rectorului actu- Peru, Sri Lanka, Tanzania, Uganda).
al, părintele Alberto Pacini, preot dieceste sărbătorit Biserica Greco
zan roman, misionar activ al cultului euCatolică și Biserica Ortodoxă
haristic. Grație activităților sale, inițiativa pe 25 decembrie.
s-a răspândit de aici la diferite parohii

Î

E

6. Sfintele Muceniţe Vasilisa şi pus întîi la închisoare. Apoi, fiind scoase
Anastasia
şi spunînd ele că rămîn întru mărturisirea
ceste Sfinte erau din marea cetate Roma, de bun neam şi bogate,
muceniţe fiind ale Sfinţilor Apostoli. După sfîrşitul cărora, adunînd noaptea sfintele lor moaşte, şi îngropîndu-le,
au fost pîrîte la Nero împăratul, care le-a

A

7. Sfântul Niceta de Remesiana

Z

iua de 24 iunie ne aduce, pe
lângă sărbătoarea naşterii
sfântului Ioan Botezătorul
(Drăgaica – Sânzienele) şi pomenirea unei mari personalităţi din istoria
poporului nostru – Sfântul Ierarh Ni-

lui Hristos, au fost spânzurate.

unt sărbătorite in Biserica Romano Catolica pe 15 aprilie, iar în
Biserica Greco Catolică și Biserica
Ortodoxă pe 15 aprilie.

S

ceta de Remesiana – care a păstorit în
timpul secolului al IV-lea în provincia
sud-dunăreană Dacia Mediterranea, ca
episcop de Remesiana, astăzi localitatea Bela Palanka din Serbia, aproape
de graniţa cu Bulgaria, nu departe de
România de azi. Pe aceste meleaguri
locuite de daco-romani, şi-a desfă-
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şurat activitatea păstorească Sfântul
Niceta. Despre viaţa şi personalitatea
sa avem numeroase mărturii, cele mai
importante fiind în scrierile Sfântului Paulin de Nola (Italia), care i-a şi
compus prietenului său Niceta două
poeme, prin care lăuda erudiţia acestuia şi activitatea păstorească susţinută
pe care o depunea în îndepărtata Dacie.
Din scrierile Sf. Paulin aflăm că Niceta
predica în limba latină, săvârşind astfel şi o lucrare de “romanizare” printre
numeroasele triburi socotite de romani
“barbare”. Sfântul Paulin menţiona
şi popoarele care-l numeau pe Niceta
“părinte”, scriind: “Pe tine te numeşte părinte întreaga regiune a Borei,
la predicile tale scitul se îmblânzeşte
şi cel învrăjbit cu sine părăseşte pornirile sălbatice, fiindu-i tu învatator.
Aleargă la tine geţii şi amândouă fe-

18

lurile de daci: cei ce cultivă pământul
în interior şi cei ce poartă căciuli de
oaie şi cresc turme bogate de vite pe
malurile mănoase”. Sunt astfel pomeniţi sciţii, geţii şi dacii, strămoşii noştri. Pe toţi aceştia, Sfântul Niceta căuta
să-i aducă la Hristos, scoţându-i din
starea de înapoiere culturală şi spirituală în care se găseau. Tot din aceste
informaţii se înţelege că Remesiana
era pământul natal al lui Niceta, deci el
era un daco-roman din provincia Dacia
Mediterranea. Sunt informaţii deosebit
de preţioase pentru istoria străveche a
creştinismului de pe aceste meleaguri.
Sfântul Niceta i-a facut două vizite în
Italia prietenului său Paulin, în anii
398 şi 402, prilej cu care i-a înfăţişat
situaţia din eparhia pe care o cârmuia.
Pe lângă predica vorbită, Sfântul
Niceta a lăsat şi câteva lucrări scrise,
toate în limba latină, ceea ce îl înscrie
cu vrednicie în rândul Părinţilor şi
Scriitorilor bisericeşti de limbă latină. Cea mai de seamă este “Libelli
instructionis” sau Catehismul (6 cărticele de învăţătură), scris pentru cei
care se pregăteau să primească Taina
Sfântului Botez (catehumenii). A mai
scris şi câteva lucrări dogmatice: “De
diversis appellationibus” (Despre diferitele numiri ale Domnului nostru
Iisus Hristos), “Despre Simbolul credinţei” (Crezul) pe care-l explica pe
înţelesul tuturor, “Despre puterea Duhului Sfânt”, “Despre jertfa mielului
pascal” şi altele. Menţionăm şi două
lucrări cu caracter liturgic: “De vigillis
servorum Dei” ( Despre privegherea
robilor lui Dumnezeu) şi “De Psalmodie bono” (Despre folosul cântării de
psalmi). Toate acestea ni-l descoperă
pe Episcopul Niceta din Remesiana
ca un om deosebit de erudit. Un mare
propovăduitor şi apărător al credinţei
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creştine. El a luptat pentru păstrarea
dreptei credinţe, potrivit hotărârilor
luate de primele două Sinoade ecumenice (convocate în veacul al IVlea), apărând-o de învăţăturile greşite
şi de superstiţiile oamenilor din acele
vremuri. Cele două călătorii în Italia,
prietenia sa cu Sfântul Paulin de Nola,
activitatea sa misionară, precum şi sfinţenia vieţii lui, îl arată ca pe un ierarh
de seamă al acelor timpuri, aparţinând
creştinismului daco-roman. A trecut la
cele veşnice după anul 414, când era
pomenit pentru ultima oară într-o scrisoare a papei Inocenţiu I, episcopul
Romei. Nu se ştie când a fost trecut în
rândul sfinţilor. Martirologiile romane
îl sărbătoresc pe daco-romanul Niceta
la 7 ianuarie, în aceeaşi zi cu prietenul
său Paulin de Nola.

Rămâne cunoscut mai ales pentru
imnul care îi este atribuit: “Te Deum
Laudamus”, imn care se cântă până
astăzi, atât în Biserica Apuseană (catolică şi protestantă), cât şi în cea de
Răsărit. Este o cântare de laudă adusă
lui Dumnezeu, Sfintei Treimi Celei de
o fiinţă şi nedespărţită. După numele
acestui imn există în cultul ortodox
slujba numită “Te Deum”, care se săvârşeşte la diferite ocazii deosebite,
momente în care creştinii Îl preamăresc pe Dumnezeu, mulţumindu-I. Iată
mai jos versurile imnului:

ste sărbătorit in Biserica Catolică pe 15 aprilie, iar în Biserica Greco Catolică și Biserica Ortodoxă pe 24 iunie.

E

8. Sfântul Ieronim

I

eronim, născut Sophronius Eusebius Hieronymus, (n. cca. 347, Stridon, azi Strigova, Croația - d. 30 septembrie 420, Betleem, în Palestina), a fost un
important teolog creștin, considerat unul
din cei patru părinți ai Bisericii din Apus
și doctor al Bisericii.
Ieronim, împreună cu Sfântul Ambrozie din Milano, Papa Gregor I și Augustin
de Hipona sunt considerați pe perioada
antică târzie ca patroni ai creștinismului
de Biserica Catolică. Ieronim este plasat
alături de Sfinții Atanasie din Alexandria,
Ilarie, Ambrozie, Vasile cel Mare, Ioan
Chrysostom - oameni cu o vastă dragoste
față de Dumnezeu și de cultură.
Eusebius Sophronius Hieronymus,
este cel mai bine cunoscut ca traducător
al Bibliei din limba greacă, ebraică și
aramaică în limba latină la cererea Papei Damasus I de revizuire a traducerilor

Sfântul Ieronim,
pictură de Peter Rubens, 1653
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vechi ale Sfintei Scripturi. Traducerea
Sfântulului Ieronim, Biblia Vulgata, este
încă textul oficial al Bibliei în Biserica Romană. Ieronim a fost sanctificat în
Biserica Romano - Catolică și recunoscut ca Doctor al Bisericii. De asemenea,
Ieronim a fost sanctificat și de Biserica
Ortodoxă, fiind numit Fericitul Ieronim.
Pe lângă traducerea Bibliei, Ieronim
a scris comentarii teologice, expuneri istorice și dogmatice. Ieronim ne vorbește
astfel despre Papa Anastasie I ca fiind un
bărbat de o mare sfințenie, a cărei avere era sărăcia. Printre Scrisorile Papei
Inocențiu I, este una adresată Sf. Ieronim
și Ioan, Episcop al Ierusalimului, care are
ca subiect condamnarea acțiunilor ereziei
numite Pelagianism în Betleem.

În tradiția artistică a Bisericii
Romano-Catolice, se obișnuiește ca
Ieronim, patronul erudiției teologice,
să fie reprezentat în calitate de cardinal
lângă episcopul Augustin, arhiepiscopul
Ambrozie și papa Grigore I cel Mare
Dialogul. În picturile din secolele ulterioare, Ieronim este înfățișat ca un pustnic
sumar îmbrăcat, având în chilia sa numai
crucea, craniul și Biblia. Pălăria roșie de
cardinal din pictura lui Rubens indică
rangul acordat de Biserica Romano-Catolică.

ste sărbătorit în Biserica Romano Catolica pe 30 septembrie, iar în Biserica Greco Catolică și
în Biserica Ortodoxă pe 15 iunie.

E

9. Sfântul Augustin
ugustin (de Hippona), SfânA
tul născut Aurelius Augustinus (13.11.354, Tagasta, Numidia,

azi Souk Ahras, Algeria – 28.08.430,
Hippo Regius, azi Annaba, Algeria).
Episcop al Hipponei, unul dintre cei
patru Părinţi ai Bisericii Apusene
(alături de Sf. Ambrozie, Sf. Ieronim
şi Sf. Grigorie cel Mare), doctor al
Bisericii şi probabil cel mai important gânditor creştin după Sf. Pavel,
Sf. Augustin a adaptat filozofia Antichităţii la învăţătura creştină, creând
un sistem filozofic foarte important
şi extrem de puternic. Numeroasele sale lucrări scrise, dintre care
cele mai importante sunt Confesiuni
(Confessiones, 397 d.Hr.) şi Despre
Cetatea lui Dumnezeu (De civitate
Dei), au iniţiat metoda exegezei biblice şi au contribuit la fundamentarea gândirii creştine medievale şi
moderne. Augustin este considerat
remarcabil prin faptele sale şi uimi-

20
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tor prin ceea ce a scris.
Din punct de vedere intelectual, Augustin reprezintă cea mai
semnificativă adaptare a tradiţiei
platonice antice la ideile creştine
realizată vreodată în creştinismul
catolic. Augustin a luat contact cu
trecutul platonic într-o manieră
mult mai limitată şi mai diluată decât au făcut-o mulţi contemporani
ai săi care erau vorbitori de greacă.
Scrierile sale au fost însă atât de
citite şi de imitate în creştinismul
apusean, încât sinteza oferită de el
privind tradiţiile creştine, romane
şi platonice a definit termenii unor
tradiţii şi dezbateri ulterioare.
Augustin s-a născut la Tagasta, un modest orăşel roman dintro vale aflată la 64 km de coasta
Africii, la doar câţiva kilometri de
locul unde ultimele semne de civilizaţie romană dispăreau, înghiţite
de dealurile Numidiei. Părinţii lui
Augustin erau membri ai clasei respectabile a societăţii romane.
Neliniştit şi ambiţios, în 383
d.Hr., la 28 de ani, Augustin a plecat
din Africa, vrând să-şi facă o carieră
la Roma. Acolo a fost scurt timp profesor, înainte de a fi numit în importanta poziţie de profesor imperial de
retorică la Milano.
După doar doi ani, a renunţat la
postul de profesor şi, după o perioadă de relativă inactivitate şi de căutare de sine, s-a întors la Tagasta.
Educaţia pe care o primise şi mediul cultural îl pregătiseră pentru arta
retoricii: manifestarea forţei sinelui
prin limbaj îl diferenţia pe orator de
tovarăşii săi şi convingea mulţimea
să îi accepte punctul de vedere.
Augustin, împreună cu şeful şi
colegul său din Biserica oficială,

Sfântul Augustin, Peter Rubens,
1636-1638.

episcopul Aurelius de Cartagina, au
dus o luptă continuă şi necruţătoare
împotriva ereticilor donatisti, prin
intermediul cărţilor scrise de ei.
ste sărbătorit in Biserica CaE
tolica și Greco Catolică pe 28
august și Biserica Ortodoxă pe 15
iunie.

Pr. Serafim Vescan iulian
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Riassunto per gli amici italiani

L

’11 aprile 2016, festa del
Pontificio
Collegio
Pio
Romeno. Fra gli invitati: il Cardinale
Leonardo Sandri, Prefetto della
Congregazione per Chiese Orientali e
l’Arcivescovo Cyril Vasil’ Secretario
della stessa Congregazione. Dopo la
preghiera nella Chiesa del Collegio,
segui il pranzo festivo durante il quale
P. Gabriel Buboi, Rettore del Collegio
e il Cardinale Sandri presero la parola.
esponsabile Nazionale dei
greco-cattolici romeni in
Italia, riceve da Papa Francesco il
titolo di Capelano di Sua Santità.
omina del nuovo Ambasciatore romeno a Roma, da
parte del presidente della Romania,
Klaus Iohannis. Si tratta del Signor
George Gabriel Bologan, ultimamente Console Generale di Romania
a Milano.
isita del Monsignore Giancarlo Pergo, direttore
della Fondazione Migrantes, nella
Parrocchia latina e nella Parrocchia
„ I Tre Santi Gerarchi” di Roma. Il
18 aprile 2016, alle ore 18.30, nel
teatro della parrocchia San Valentino al Villaggio Olimpico, Roma,
dove si trova la casa parrochiale greco-cattolica e la capella per i giorni
feriali, ha preso luogo una conferenza sul ricevimento dei migranti, una
riflessione e confronto sul tema „La
Chiesa con le porte aperte”. Furono
presenti e presero parola: il Mons.
Giancarlo Perego Direttore della
Fondazione Migrantes C. E. I.in
Italia, Mons. Pierpaolo Felicolo, direttore diocesano per i migranti del
Vicariato di Roma. Parlarono anche
il penultimo ambasciatore italiano a

P
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Damasco e il rettore della comunità
melchita di Roma P. Mtanious Hadad.
isita di una delegazione del
dipartimento di Dialogo
Ecumenico del Vicariato di Roma
nella Parrochia „I Tre Santi Gerarchi”
di Roma. Domenica 6 marzo 2016,
Padre Serafino ha ricevuto la visita
della delegazione nella communità
romena, nella parrocchia San
Valentino al Villaggio Olimpico.
I fedeli della parrocchia hanno
potuto discutere diversi problemi di
spiritualità ed ecumenismo. Segui
un programma artistico in onore
degli invitati e un Agape fraterna.
elegrinaggio a Padova della
Parrocchia „I Tre Santi
Gerarchi” di Roma. P. Serafino
celebrò la santa Messa a mezza
notte, prima di lasciare Roma.
Arrivati a Padova verso le 7, furono
celebrate le preghiere per i morti, e
poi visitata la tomba di Sant Antonio.
Alle 14.00, i pellegrini presero parte
alla santa Messa presieduta da Sua
Eccelenza Vasile Buzau, Vescovo
greco-catolico di Maramures.
ell’articolo Martiri e altri
Santi di Roma che uniscono
L’Occidente coll’Oriente.
Questo articolo scritto da P:
Serafino continua a presentare i santi
della Chiesa Universale, Santi che
sono festeggiati sia dea catolici sia
dagli ortodossi. P. Serafino parla delle
vite di: Sant Ignazio, San Valentino,
le due Sante Anastasia Romane,
Santa Anastasia di Sirmium, le Sante
Basilissa e Anastasia, San Niceta di
Remesiana, San Geronimo e Sant
Agostino.
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Programul Bisericii Flaminia– Roma Nord
Duminica celebrările se fac la Institutul
Surorilor din Via Flaminia 353; 00176 roma:
- 9:00 - 10:00 - Utrenie sau Acatist;
- 10:00 - 12:00 - Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie;
- 12:00 - 13:00 - Parastase şi alte rugăciuni;
- Spovedanii - în timpul Utreniei şi după Sfânta
Liturghie;
-Sfântul maslu - în prima Duminică din fiecare
lună, la orele 12
În timpul săptămânii, în fiecare zi, se celebrează în parohia San Valentino - via Germania,
nr. 13:
- 8:30 - 9:30 - Spovedanii
- 9:30 - 10:20 - Sfânta liturghie
- Joi, 16:00 - 17:00 - slujba paraclisului
Alte activități parohiale:
- Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor		
- Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta
Împărtăşanie solemnă							
- Cateheză pentru Sacramentul Botezului şi a Căsătoriei
- Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei

Știri din viața parohiei găsiți la adresa:
www.bru-italia.eu — Roma Nord
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