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Cuvinte de învățătură de la
Părinții Bisericii

S

e zice că un călugăr din
pustie, meditând profund
asupra vieţii şi asupra
lui Dumnezeu şi meditând şi asupra
acestei probleme a dreptăţii şi a nedreptății din lume, care a chinuit dintotdeauna mintea şi sufletul oamenilor, se
întreba mereu: de ce există nedreptate?
Cum de permite Dumnezeu nedreptatea? Era credincios, nu se îndoia de
Dumnezeu, dar nu înțelegea de ce nu
făcea Dumnezeu dreptate în atâtea şi
atâtea cazuri pe care le cunoștea chiar
el şi care nu scapă nimănui. Într-o zi
a plecat din pustia lui spre Alexandria
Egiptului să-și vândă lucrul de mână şi
să-și cumpere de mâncare. Pe drum l-a
ajuns din urmă un călugăr mai tânăr.
Acesta i-a spus: „Părinte, te învoiești
să te însoțesc şi eu până la Alexandria?”
S-a uitat bătrânul la dânsul şi și-a spus:
„pare senin, cuminte și echilibrat. Vrea să
meargă în tovărășie până la Alexandria.
De ce să nu mă învoiesc?”. Zise o rugăciune în gând şi apoi îi spuse tare:
„bineînțeles. De ce nu?”. „Da, așa îți pun
o condiţie, îi spune cel tânăr. Te însoțesc
până la Alexandria, iți iau şi povara
dacă vrei, că uite eu n-am nimic, dar
cu o singură condiţie. Orice vei vedea că
fac sau zic până la Alexandria, tu să nu
mă întrebi nimic’’. S-a uitat bătrânul la
dânsul şi din nou i s-a părut că are un

chip frumos şi cinstit. Nu putea citi pe
faţa lui vreun gând rău. I-a zis: „Bine,
accept’’, gândindu-se în sinea lui : „ce-o
să poată să facă acest tânăr, sau să zică
şi să nu-mi convină? Probabil vrea să se
roage în tihnă pe drum’’. Şi au plecat.
Au ajuns seara într-un sat şi au
înnoptat la o casă. Gazda i-a ospătat
cu cinste dintr-un frumos vas de argint.
Dimineața, călugărul
cel
tânăr l-a
trezit
pe
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cel bătrân, l-a luat repede de braţ şi i-a
spus: „Hai să plecăm până răsare soarele,
că e arșiță mare. Să mergem mai pe
răcoare”. Trecând prin camera în care
îi ospătase gazda, călugărul cel tânăr
a luat vasul de argint şi l-a ascuns sub
haină. Deci pur şi simplu a furat vasul.
Cel bătrân a văzut. Era gata-gata să-l
oprească, să-l întrebe de ce a făcut acest
lucru, dar cel tânăr i-a făcut semn cu
degetul la gură: „Avem o învoială. Nu
mă întrebi nimic!’’
Şi au plecat mai departe.
Trecând pe o punte peste un râu,
cel tânăr a scos vasul şi l-a aruncat în
apă. Bătrânul a gândit atunci în sinea
lui: „Iată, nu numai că a făcut o faptă
rea, o nedreptate a oamenilor acelora
buni, că le-a furat vasul, dar l-a furat
degeaba. Eu credeam că l-a furat ca să-l
vândă în Alexandria şi să-și cumpere
de-ale mâncării. Dar el l-a furat pur şi
simplu ca să-l fure’’. Şi iarăși, în mintea
lui, judeca pe Dumnezeu că îngăduie
asemenea nedreptăți, cum fusese aceasta
împotriva oamenilor care îi găzduiseră.
Au mers mai departe și-au ajuns
într-un alt sat. Pe o prispă plângeau doi
copii. „De ce plângeți copii?’’, îi întreabă
cel bătrân. „Cum să nu plângem? Până
azi mai trăia mama noastră. Astăzi a
murit şi ea şi am rămas singuri, şi nu știm
ce se va întâmpla cu noi’’.
În timp ce bătrânul stătea de vorbă
cu copiii, călugărul cel tânăr a luat un
chibrit şi a aprins casa, care, fiind cu
acoperiş de stuf, a început de îndată să
ardă. Copiii au început să plângă, iar
călugărul cel tânăr l-a luat pe cel bătrân
de braţ şi i-a spus: „Hai, hai, să mergem
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mai repede’’!
Bineînțeles că cel bătrân l-a
judecat şi mai rău şi pe călugărul cel
tânăr, dar şi pe Dumnezeu că îngăduie
asemenea fapte. După părerea lui, călugărul cel tânăr trebuia pedepsit pe loc.
Trebuia trăsnit pe loc, pentru asemenea
faptă rea.
Au mers mai departe. Au ajuns la
o fântână. Lângă ea era un copac bătrân,
scorburos. Cel tânăr l-a îmbiat pe cel
bătrân: „Să bem puțină apă şi să intrăm
în scorbura copacului să ne odihnim’’. Așa
şi făcură. Traseră un spin stufos în faţa
scorburii, ca să nu fie văzuți de eventualii trecători. Scorbura îi încăpea bine
pe amândoi.
Nu trecu mult timp şi într-adevăr
apăru un trecător, dar nu unul oarecare,
ci un călăreţ care se vedea a fi din familie
bogată, un om mândru în gesturi şi
la înfățișare. Îl observară în tăcere.
Descalecă, bău apă, dădu şi calului, şi
apoi se întinse pe nisipul din preajma
fântânii, cu faţa în sus să se odihnească.
Scoase din buzunar o pungă, o cântări
în mâini mulţumit şi apoi o puse înapoi
în buzunar. Se sculă. Încalecă şi plecă.
Cei doi din scorbură văzură cu uimire
că în locul în care stătuse întins călărețul rămăsese punga. Bătrânul dădu să
o ia să strige după călăreţ. Dar cel tânăr
îl ținu pe loc. Ceea ce se întâmplase era
simplu: crezând că pune punga înapoi
în buzunar, călărețul o puse alături.
Bătrânul gândi: „E nedrept. Şi iată că
tânărul nu m-a lăsat să repar greșeala
călărețului care rămâne păgubit. Cum
de îngăduie Dumnezeu așa ceva?’’ Se mai
gândi că probabil tânărul intenționa să
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mai aștepte puțin să se îndepărteze călărețul şi apoi să iasă şi să ia el punga.
Dar nu trecu mult şi apăru un
alt drumeț, pe jos. Bău şi apă, şi văzu
punga. O luă, o deschise, văzu că e
plină cu monede de aur şi o luă la fugă
bucuros. Bătrânul ar fi vrut să strige la
el, dar tânărul îi puse mâna peste gură.
„Iată cum un altul îşi însușește un bun
nemuncit. Trebuia să lase punga acolo’’,
gândi bătrânul, întrebându-l în gând pe
Dumnezeu cum de a îngăduit o astfel
de nedreptate.
Şi apăru şi un al treilea drumeț. Își
făcu cruce – era creștin prin urmare –
bău apă şi când să se odihnească puţin,
deodată reapăru în goana calului călărețul. Sări de pe cal şi se repezi la om:
„Dă-mi punga! – Care pungă? N-am nicio
pungă, sunt sărac”. „Punga mea pe care ai
găsit-o aici”. „N-am găsit nici o pungă!’’
Călărețul era însă sigur că el o luase. Nu
trecu mult timp de când părăsise locul
şi în zare nu se mai vedea nici umbră
de om. Scoase sabia şi îl amenință pe
om că îl taie. Aceasta ridică toiagul și
atunci călărețul înfuriat, meșter în
mânuirea sabiei, îl lovi și îl culcă la
pământ. Omul muri pe loc. Îl căută în
traistă, prin buzunare, peste tot dar nu
găsi, evident, nimic. Totul se petrecuse
repede, așa încât bătrânul din scorbură
nici nu avu timp să se hotărască să dea
mărturie călărețului despre nevinovăția
omului. Nici n-ar fi fost potrivit. Puteau
fi învinuiți ei doi, din scorbură, că au

luat-o și au ascuns-o.
Călărețul își dădu seama că făcuse
moarte de om degeaba. Stătu în meditație o vreme, apoi încălecă și părăsind
drumul porni spre deșert, trist, abătut.
Abia acum călugărul cel tânăr
zise celui bătrân: „Să ieșim și să mergem.
Acum totul s-a terminat cu bine”. - „Ce
mai bine!” gîndi bătrânul. „Bine pentru
diavolul”.
Când erau gata-gata să intre în
Alexandria, ajunseră lângă o casă nouă
care tocmai se zidea. Călugărul cel
tânăr i-a spus bătrânului: „Așteaptă-mă
puțin aici’’. Şi într-o clipă l-a văzut pe
casă. Cu coatele și cu mâinile a început
să împingă pereții abia construiți din
cărămizi cu mortarul încă ud și a dărăpănat toată casa. După aceea a venit jos,
și-a luat povara, și luând pe bătrân de
mână, au intrat în oraș.
Acum limba celui bătrân se
dezlegă. Numai pînă aici se învoise să
tacă. Își făcu cruce și-i zise celui tânăr:
„Tu nu poți fi decît diavol. Piei din fața
mea. N-am știut cu cine mă însoțesc la
drum!’’ Dar cel tânăr zâmbi și-i spuse:
„Părinte, așteaptă puțin. Nu te grăbi.
Știu că tu gândești că tot ce am făcut eu
pe drum au fost lucruri rele și am încurajat nedreptatea. Şi l-ai judecat și pe
Dumnezeu. Te-ai mirat de ce-am furat
vasul de la oamenii aceia care ne-au
ospătat. Ei bine, să-ți spun eu de ce: vasul
acela apăsa peste casa lor ca un blestem,
deși oamenii erau evlavioși și buni. Dar
vasul fusese furat de tatăl lor dintr-o
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biserică. Ei bine, eu am luat vasul ca să
iau păcatul din casa lor. Fiindcă ne-au
primit bine. Tu ai gândit că am făcut rău
și iată că de fapt eu am făcut bine. Ce
zici?” „Dacă e asa, bine ai făcut”, zise
bătrânul.
„Bine, dar de ce l-ai aruncat?”
„L-am aruncat în râu fiindcă peste câteva
zile se va scălda în el, undeva în josul lui,
cântărețul bisericii de unde a fost furat
vasul. Îl va găsi, va vedea inscripția pe
el, și-l va duce înapoi la biserică. Ei, ce
zici, bine am făcut că am aruncat vasul?
Sau rău am făcut? Vezi, m-ai judecat rău,
fiindcă n-ai știut aceste amănunte. Dacă
le știai nu mă mai judecai așa”.
Încă neîncrezător, bătrânul
continuă să-l întrebe: „Bine, dar pe
copiii aceia de ce i-ai nenorocit? Le-ai ars
casa!” „Că le-am ars casa ai văzut, dar
ceea ce n-ai văzut, a răspuns tânărul, e
că după ce am plecat noi, casa a ars cu
totul. Copiii au căutat prin cenușă obiecte
de metal care mai rămân după un astfel
de foc, un vas, un clește, un cuțit, etc. Şi
scormonind prin cenușă în urma noastră,
au găsit o oală cu aur, ascunsă de cine
știe care din strămoșii lor și neștiută de
nimeni. Cu aurul acela vor trăi toată
viața lor și vor fi fericiți pînă la adâncul
bătrâneților lor. Ei, ce zici: bine am făcut
că le-am dat foc casei, sau rău am făcut?’’
„Dar lămurește-mă, rogu-te, dacă
știi, cele întâmplate la fântâna, cu cei trei.
Acolo un om și-a pierdut punga, un altul
a găsit-o și și-a însușit-o pe nedrept iar al
treilea a fost omorât pe nedrept. Ba, în
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plus, păgubașul a devenit ucigaș de om
și nici măcar nu și-a recuperat paguba.
Ai văzut tu sigur câte lucruri nedrepte
s-au întâmplat sub ochii noștri”. „Așa
par la vedere, îi spune călugărul cel tânăr.
Dar ascultă-mă: călărețul care a pierdut
punga e vecin cu omul care a găsit-o. Cu
mulți ani înainte, celui care a găsit punga
i-a murit mama și nu avea bani cu ce să o
îngroape. I-a oferit călărețului să-i vândă
o parte din grădina lui. I-a cerut o mie de
galbeni, cît făcea grădina. Călărețul i-a
oferit numai cinci sute, știindu-l pe om la
strâmtorare. Bine, i-a zis acela. Mă știi la
strâmtorare și-mi dai prețul de jumătate.
Îți dau grădina dar între mine și tine, să
judece Dumnezeu. Să judece, i-a zis călărețul nostru. Că doar nu fac moarte de
om. Şi iată că judecata s-a făcut acum.
În pungă erau exact cinci sute de galbeni.
Cel care a fost păgubit atunci și-a primit
banii acum. Cel care n-a vrut să-i dea
atunci, i-a dat acum. Nici unul, nici
altul nu vor știi că prin aceasta s-a făcut
dreptate. Așa cum n-ai vrut nici tu’’.
„Asta o înțeleg acum, spuse bătrânul
luminat. Dar de ce a fost omorât un om
pe nedrept? De ce a îngăduit Dumnezeu
o asemenea nedreptate?” „Este și aici o
taină care trebuie lămurită. Cel omorât
era un creștin bun. Ai văzut cu câtă
evlavie și-a făcut cruce înainte de a bea
apă. Se pocăise ani de zile, postise, se
rugase, dar nu avusese curajul să meargă
la un duhovnic și să-și spovedească o
crimă săvârșită în tinerețe și așa nu putea
obține dezlegarea și iertarea. De aceea a
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îngăduit Dumnezeu să sufere și el moarte
năprasnică și nedreaptă, prin aceasta
căpătând iertare pentru crima săvârșită
de el. I-a luat Dumnezeu în considerare,
totuși, pocăința și rugăciunile lui de ani
de zile”.
„Şi asta o înțeleg acum, conveni
bătrânul. Dar de ce pentru ca să se împlinească aceasta, călărețul a trebuit să
devină el însuși criminal?” „Călărețul,
îl lămuri tânărul, e un om mândru. E
creștin și el, dar cam hrăpăreț și neatent
cu cele morale. Crede că singurul păcat
mare, cu adevărat, e doar moartea de
om. De aceea, ori de câte ori cineva îi
imputa vreun păcat, el zicea: ei, mare
lucru, că doar n-am făcut moarte de om!
Şi iată că acum Dumnezeu l-a lăsat să
facă moarte de om într-o împrejurare în
care cel omorât a avut de folosit. Iar el, de
data aceasta, și-a dat seama că a făcut
moarte de om, așa că, de la fântâna, s-a
îndreptat către pustie unde se va alătura
unui bătrân prin care să se mântuiască.
Se va face călugăr. Îl vei întâlni cândva
printre pustnici”.
„Abia acum înțeleg, zise bătrânul,
de ce ai zis tu atunci: acum totul s-a
terminat cu bine! Atunci, însă te-am
judecat rău”. „Știu, zise, zâmbind, cel
tânăr”.
„Dar de ce ai dărâmat acea casă
din marginea orașului? Mai întreabă
bătrânul”. „Pentru că era făcută cu

bani de furat. I-am dărâmat-o. Acum să
muncească și să și-o facă la loc din banii
lui, din munca lui. Ei, ce zici părinte,
bine am făcut prin tot ce am făcut pe
drumul aceasta, sau rău am făcut, așa
cum ai gândit tu mereu?” „Acum după ce
mi-ai explicat, gândesc că bine ai făcut”.
„Să înțelegi, părinte, că și ceea
ce nu pricep oamenii are un rost de la
Dumnezeu. Oamenii văd cît le îngăduie
ochii și pricep doar ceea ce cade sub raza
priceperii lor. Dumnezeu vede și ce nu
văd oamenii, și vede și trecutul și viitorul.
Cînd intervine El, intervine ca să facă
dreptate, dar oamenii nu-L înțeleg întotdeauna, și Îl judecă, așa cum Îl judeci
și tu, acolo în pustie în chilia ta. Să te
întorci și să nu mai judeci pe Dumnezeu!’’
În clipa aceea călugărul cel tânăr
dispăru. Fusese un înger trimis să-l
lămurească pe bătrîn asupra dreptății
lui Dumnezeu. Sensul parabolei pentru
noi este limpede. Chiar și în cazurile în
care ni se întâmpla lucruri pe care nu
le înțelegem, să știm că ele au un rost.
Iată de ce și în poporul nostru există o
vorbă: „În tot răul e și un bine’’. Chiar
dacă nu-l înțelegem, să avem convingerea că în ceea ce credem noi că e rău,
există oricum un bine. Uneori câte ceva
nu ne merge în viață și credem că e un
eșec nedrept.
Pr. Serafim Vescan Iulian
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Anul Sfânt al Milostivirii

Î

n Tradiția Romană (romanocatolică) a doua duminică
după Paşti (Duminica Temei
la noi) este sărbătorită Milostivirea
Divină, care ne aminteşte cum este
Dumnezeu cu adevărat: MILOSTIV!
Cu această ocazie, Sfântul Părinte Papa
Francisc a anunţat pentru întreaga
Biserică Catolică un an jubiliar. „Într-un
moment de mari schimbări sociale,
Biserica este chemată să ofere cu o forță
mai mare semnele prezenței și apropierii
lui Dumnezeu”, a spus Papa Francisc,
explicând motivele care stau la baza
Anului Sfânt al Milostivirii. În același
timp, Pontiful a avut cuvinte clare și
puternice pentru „violența nemaiauzită”
pe care o îndură foarte mulți creștini
în timpurile noastre. „Acesta nu este
timpul în care să fim distrați, ci unul în
care să rămânem vigilenți și să privim la
esențial”. Timpurile de față au nevoie
de o Biserică chemată să-și regăsească
sensul misiunii care i-a fost încredințată
de Domnul: să fie semn și instrument al
milostivirii lui Dumnezeu Tatăl:
„Anul Sfânt va trebui să păstreze vie
dorința de a ști să captăm numeroasele
semne ale blândeții pe care Dumnezeu
o oferă lumii întregi și mai ales celor
care sunt în suferință, sunt singuri și
abandonați, și chiar fără speranța de a
fi iertați și de a se simți iubiți de Tatăl.
Un An Sfânt, ca să simțim puternică în

8

noi bucuria de a fi fost regăsiți de Isus,
care ca Bunul Păstor a venit să ne caute
pentru că eram rătăciți. Un jubileu,
pentru a simți căldura iubirii sale când
ne ia pe umerii săi ca să ne ducă din nou
la casa Tatălui”.
Cu ocazia oricărui An Sfânt se
oficiază câteva ceremonii liturgice
speciale, care încep cu deschiderea
PORȚILOR SFINTE ale celor
patru mari Bazilici papale din Roma
(Bazilica „Sf. Petru”, Bazilica „Sfinții
Ioan Botezătorul şi Ioan Evanghelistul”,
Bazilica „Sf. Pavel” şi Bazilica “Sf.
Fecioare Maria”). Sf. Părinte, în 8
decembrie 2015, va deschide solemn
mai întâi Poarta Sfântă a Bazilicii “Sf.
Petru”, care este în Vatican, iar începând
cu duminica, 13 decembrie 2015, se
vor deschide şi celelalte Porţi Sfinte ale
celorlalte trei bazilici papale, precum şi
porțile sfinte ale catedralelor catolice
din întreaga lume, care vor rămâne
deschise până în 20 noiembrie 2016,
când se va încheia Anul Sfânt.
Bula papală Misericordiae Vultus
(Chipul Milostivirii), care decretează
acest An Sfânt al Milostivirii, conţine
câteva îndemnuri, pornind de la chipul
milostiv al lui Cristos, care trebuie
recunoscut, contemplat şi slujit. Biserica
este semnul credibil al milostivirii,
drept pentru care, zice Papa Francisc,
că „grinda de căpătâi care susține viața
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Bisericii este milostivirea”. Apoi, acest An
Sfânt este şi un semn a 50-a aniversări a
Conciliului Vatican II (1962-1965), care
a adus pentru întreaga Biserică Catolică
o deschidere nouă spre lume pentru
a putea vesti Evanghelia lui Cristos
într-un mod nou şi pentru a sublinia
lumii întregi necesitatea de a vorbi
despre Dumnezeu mai pe înțelesul
oamenilor din timpul lor.
Constituie o noutate că de această
dată Anul Sfânt nu va mai fi sărbătorit
doar la Roma, ci în toată lumea, drept
pentru care Papa acordă posibilitatea
de a deschide Poarta Sfântă și la
catedrale, mănăstiri, sanctuare, unde
merg să se închine numeroși credincioși.
Astfel, Bisericile locale (Episcopiile)
sunt îndemnate să organizeze după
posibilități inițiative jubiliare care să
ofere credincioșilor ocazia în care să

dobândească darul indulgențelor și să
experimenteze blândețea milostivirii
divine.
Încheierea Anului Sfânt al
Milostivirii şi închiderea Porților
Sfinte vor avea loc „în sărbătoarea
liturgică (romano-catolică) a lui Isus
Cristos - Stăpânul universului, care
va cădea duminica, pe 20 noiembrie
2016. „În ziua aceea, închizând Poarta
Sfântă, vom aduce mulțumirea față
de Preasfânta Treime pentru că ne-a
acordat acest timp extraordinar de har.
Vom încredința viața Bisericii, omenirea
întreagă și întregul univers necuprins
Stăpânirii lui Cristos, ca să-și reverse
milostivirea ca roua dimineții pentru o
istorie fecundă care trebuie construită
prin efortul tuturor în viitorul apropiat”.
Pr. Prof. Eduard Felician Fischer

Evenimente din viața
Parohiei Sfinții Trei Ierarhi,
Roma Nord

C

onsiliul pastoral al parohiei şi consiliul director
al Asociației Sfinții Trei
Ierarhi din Roma Nord, s-au reunit în
sesiunea ordinară, duminică 30 octombrie 2016 în parohia San Valentino, cu

sediul pe Via Germania, nr 13. Situaţii
concrete din parohie şi asociaţie, aspecte
pastorale, administrative, spirituale
au fost temele dezbătute de cele două
organe directive.
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C

u ocazia
anului
Jubiliar al Milostivirii,
între 9 şi 11 septembrie, părintele Serafim
s-a alăturat celor 500
de români veniți din
ţară. Vineri, 9 septembrie s-a pornit de la
Castel Sant’ Angelo,
apoi s-a trecut prin
Poarta Sfântă a Bazilicii Sfântul
Petru iar la ora 11.00 s-a celebrat Sfânta Liturghie în
ritul romano-catolic la altarul „Della Cattedra” din Bazilica
Sfântul Petru. Sâmbătă, 10 septembrie, grupul de români a participat la audienta generală din Piața Sfântul Petru. La ora 12.30 s-a celebrat
Sfânta Liturghie greco-catolică în Bazilica Santo Spirito. Duminică, 11 septembrie,
grupul de pelerini a participat la Sfânta Liturghie în ritul greco-catolic, iar apoi la
Rugăciunea ‚’Angelus’’ din Piaţa Sfântul Petru, unde Sfântul Părinte Papa Francisc
a salutat grupul de pelerini români.

10
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Î

n data de 18 septembrie, duminica, după Sfânta Liturghie în curtea parohiei s-a ţinut o prezentare de carte românească de diferiți autori (Mihai
Eminescu, Adrian Păunescu, Aldea Teodorovici, etc). Evenimentul a fost prezentat
de membrii cenaclului‚ ’Strigătul Diasporei’’ din Roma. Şi ca totul să aibă importanța şi aura unui eveniment pe cinste, a fost tăiată şi o panglică cu o zi înainte în
parcul din faţa Academiei Române, de către Zâna Azamfiricăi, poeta şi membra
cenaclului‚ „Strigatul Diasporei”, în timp ce fiecare și-a exprimat din gândurile şi
sentimentele trăite pentru astfel de momente de bun augur pentru viitorul proiectului (Youtube.com Cenaclul‚ „Strigătul Diasporei” 2016).

D

uminică, 25 septembrie
2016, un grup de 55 de
români din parohie au fost în vizită pe
insula Ischia. Sâmbătă noaptea la ora 24,
s-a celebrat Sfânta Liturghie în Biserica
Sfântul Valentin din Roma, aici este
şi casa parohială, oficiul Asociației şi
capela greco-catolică în timpul săptămânii, de luni până sâmbătă. La orele
02:00 ne-am îndreptat spre oraşul
Napoli, iar la 6:30 ne-am îmbarcat în
vapor cu destinația Ischia. Acolo am
vizitat monumente importante de pe
insulă, precum: Castelul Aragonese,
biserici şi locul apariţiei Madonnei de
Zaro. Un rol important în acest pelerinaj l-au avut domnii cântăreţi de
muzică populară: Rodica Chircu şi
Marius Petrişor.
Ischia este o insulă a Italiei din
Golful Napoli. Aceasta face parte
dintr-o zonă vulcanică, astfel încât
insula beneficiază de însemnate resurse
de ape termale, minerale şi de noroi
vulcanic care susţin principala industrie: turismul. Oraşul are două centre
diferite: Ischia Porto şi Ischia Ponte.

Ischia Porto este centrul comercial al
insulei şi este numit după portul principal. Ischia Ponte (Ponte înseamnă pod
în limba italiană) este numit după podul
din apropiere construit pentru a conecta
Castello Aragonese cu insula.
Ischia are şi câteva monumente
importante precum: Grădinile La
Mortella, Castelul Aragonese, Biserica
Imaculatei (secolul XVIII), Conventul
Clariselor (fondat în 1575), Cimitirul
Clariselor (secolul XVI) şi Torre di
Guevara. Pe lângă aceste locuri se află şi
Maddona di Zaro. Zaro este o frumoasă
zonă de pădure, situată pe această insulă.
Cu mulţi ani în urmă, în această
pădure au mers două familii ischiene
pentru a recita Sfântul Rozariu. În acel
loc fetițele celor două familii, Angela şi
Simona au avut viziuni. În urma celor
întâmplate a fost chiar şi papa Karol
Wojtyla pentru a cerceta acest fenomen
mistic. De atunci şi până în prezent a
devenit loc de pelerinaj şi în fiecare zi de
8 şi 26 a fiecărei luni s-au stabilit zile de
întâlnire dedicate rugăciunii.
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Î

n data de 30 septembrie la ora 18.00 părintele Serafim împreună cu
membrii Asociației au fost
prezenți la Academia Română
unde s-a ţinut o întâlnire cu
toate Asociațiile din Roma.
Acolo i-au întâlnit pe domnul
George Bologan, ambasadorul
României în Italia, şi doamna
Igor Maria, ministru pentru
românii din Diasporă.

S

âmbătă 23 octombrie a fost
organizat un pelerinaj la
Sanctuarul Marian Divino Amore,
plecând pe jos la miezul nopţii din
centrul Romei pentru a ajunge la
destinaţie la ora 5 dimineața. S-a
conclus cu Sacramentul Spovedaniei
şi celebrarea Sfintei Liturghii în ritul
latin.

Î

n data de 14 octombrie,
un cor de 60 copii de
la Academia Santa Cecilia din
Roma, au ţinut un Concert în
parohia San Valentino. La sfârșitul concertului şi părintele
Serafim a cântat la harfa lui
David.

Î

n 29 octombrie,
în colaborare cu
Fundaţia Sapienza Mundi din
Roma, Pr. Serafim, împreuna
cu câteva persoane din parohie,
au participat la o prezentare
de produse agroalimentare şi
artizanale italiene, aduse de
niște primării din Calabria,
discutându-se
situația
românilor care lucrează în
zonă.

D

uminică 30 octombrie,
la parohia Sfinții Trei
Ierarhi a fost prezent părintele Bojor
Claudiu Marian, părinte spiritual în
cadrul Seminarului greco-catolic din
Cluj-Napoca, care a prezidat Sfânta
Liturghie, ţinând şi cuvântul de învăţătură, iar la scaunul de spovadă a fost
prezent părintele Valentin Marcu.
Pr. Serafim Vescan Iulian

Concursul „Româncuţa în
bucătărie” în Parohia „Sfinţii
Trei Ierarhi, Vasile, Grigore
şi Ioan”, Roma-Nord

D

uminică, 2 octombrie
2016, în Parohia GrecoCatolică din Roma Nord,
s-au trăit momente de bucurie şi veselie
prilejuite de concursul „Româncuţa
în bucătărie”, ajuns la cea de a V-a
ediţie. Evenimentul mai sus amintit
a fost precedat de celebrarea Sfintei şi
Dumnezeieştii Liturghii.

comunităţilor greco-catolice din Italia,
au concelebrat pr. Dumitru Simioancă,
pr. Serafim Iulian Vescan, parohul
comunităţii, şi diaconul Ionuţ Ursuleac.
Pentru Sacramentul Sfintei Spovedanii,
s-a pus la dispoziţia credincioşilor Pr.
Valentin Marcu. Răspunsurile în cadrul
Sfintei Liturghii au fost asigurate de o
parte din studenţii teologi ai Colegiului

Alături de părintele Ioan- Pontifical „Pio Romeno” din Roma.
Alexandru Pop, coordonator naţional al Predica a fost ţinută de către pr. Ioan

16

Cruce Și Înviere, Nr.5 (66), Septembrie-Octombrie 2016

Pop.

La încheierea celebrării liturgice, toţi cei
prezenţi s-au adunat în
teatrul parohiei, pentru
a lua parte la programul
artistico-cultural pregătit
cu mare atenţie de către
organizatori, un program
ce a reuşit să îmbine
gustarea bucatelor tradiţionale româneşti cu liniile
melodice ale cântecului
nostru tradiţional însoţit
de dansul popular. Pe
plan artistic nu putem
să nu amintim de contribuţia adusă de interpreţii de muzică populară
Elisabeta Turcu şi Caraş

Ilieş.

În cadrul evenimentelor dedicate festivalului
concurs „Româncuţa în
bucătărie” cei prezenţi
au putut împlini şi un
act de caritate, dăruind
din puţinul lor precum
văduva din Evanghelie.
În acest sens, Pr. Serafim
a dat curs citirii scrisoarei
primite de la rectorul
Seminarului Teologic
Greco-Catolic „Sfinţii
Trei Ierarhi” din Oradea,
pr. Anton Cioba, care
a cerut sprijin pentru
instalarea unui sistem de
supraveghere în cadrul
seminarului,
acţiune
necesară în urma unei

iniţiative legislative recent
aprobate.
Autorităţile civile
ale statului român au fost
şi ele prezente la eveniment prin prezenţa a
două persoane din cadrul
Ambasadei României pe
lângă statul italian.
Mulţumim tuturor
participanţilor,
celor
care şi-au adus aportul
la frumoasa organizare a evenimentului în
cauză, ”româncuţelor” ce
s-au ostenit la prepararea
produselor tipice româneşti, cât şi acelora care
ne-au susţinut moral.
Pr. Vescan
Serafim Iulian

Cruce Și Înviere, Nr.5 (66), Septembrie-Octombrie 2016

17

Papa emerit despre viața sa de rugăciune

P

e 9 septembrie, la chioșcurile de ziare italiene cu ziarul „Corriere della
Sera” și în librării cu Garzanti, iese un volum care adună interviuri luate
Papei emerit Benedict al XVI-lea și din care cotidianul milanez a publicat anticipat câteva pasaje. Textul a fost îngrijit de Peter Seewald și tradus de Chicca
Galli (Ultime conversazioni, 240 de pagini) și este a patra realizată de jurnalistul și
scriitorul german după interviurile luate Cardinalului Joseph Ratzinger despre creștinism și Biserica Catolică în secolul al XXI-lea (Sarea pământului, 1996), despre
credință și viață astăzi (Dumnezeu și lumea, 2000) și Papei Benedict al XVI-lea
despre pontificat, Biserică și semnele timpurilor (Lumina lumii, 2010). Pr. Mihai
Pătrașcu a tradus pentru ITRC.ro fragmentele făcute publice.
– Nu vă apasă enorm să nu mai luați în mână stiloul?
– Deloc. Pregătesc în fiecare săptămână omiliile mele pentru duminică și
pentru aceasta am mereu o misiune spirituală de desfășurat: unde să găsesc cuvintele pentru a interpreta un text. Dar n-aș mai putea scrie. În spatele scrisului există
o muncă metodică și pentru mine ar fi pur și simplu prea obositor.
– Scrieți predici pentru patru, cinci persoane?
– Dea ce nu? [râde] Desigur! Fie că sunt trei sau douăzeci sau o mie de persoane, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ajungă mereu la om.
– Există anumite exerciții spirituale pe care acum le îndrăgiți mai mult și au
pentru Dvs mai multă valoare?
– Eh, acum pot să mă opresc asupra breviarului, să mă cufund în lectura sa
și să aprofundez în acest mod apropierea de Psalmi, de Sfinții Părinți. Și așa cum
am spus deja, în fiecare duminică țin și o scurtă omilie. Toată săptămâna las ca
gândurile mele să se apropie un pic de temă, așa încât să se formeze încet-încet și
eu să pot degusta un text în diferitele sale părți. Ce îmi spune? Ce le spune oamenilor aici în mănăstire? Aceasta este noutatea, dacă pot să spun așa: faptul ca eu
să mă pot coborî cu și mai multă liniște în Psalmi, ca să pot intra în familiaritate
tot mai mare cu ei. Și ca în acest mod textele liturgiei, mai ales cele duminicale, să
mă însoțească toată săptămâna.
– Aveți o rugăciune preferată?
– Există mai multe. Este aceea a Sfântului Ignațiu: „Ia, Doamne, și primește
toată libertatea mea…”. Apoi una a Sfântului Francisc Xaveriu: „Eu te iubesc
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nu pentru că poți să îmi dai paradisul sau să mă condamni la iad, ci pentru
că ești Dumnezeul meu. Te iubesc pentru că Tu ești Tu”. Sau aceea a Sfântului
Nicolae de Flüe: „Ia-mă așa cum sunt…”. Și apoi îmi place în mod deosebit – aș fi
văzut-o foarte bine inserată în Gotteslob [carte de rugăciuni și de cântece folosită
în Diecezele catolice de limbă germană], dar am uitat să o propun – „rugăciunea
comună” a sfântului Petru Canisiu care este din secolul al XVI-lea dar este încă
frumoasă și actuală.
– Vă numeau „profesor Papă” sau „Papa teologul”. Credeți că erau apelative
potrivite?
– Aș spune că încercam să fiu mai ales un păstor. Și una dintre îndatoririle
unui păstor este să trateze cu pasiune Cuvântul lui Dumnezeu, care este și ceea ce
ar trebui să facă un profesor. Am fost și un duhovnic. Conceptele de „profesor” și
„duhovnic” au din punct de vedere filologic aproape aceeași semnificație, chiar dacă
îndatorirea unui păstor este mai apropiată de cea a duhovnicului.
– Până acum, oricât de departe poate merge privirea noastră, în nici un loc
nu există ceva să ne facă să ne imaginăm cerul în care ar trebui să domnească
Dumnezeu.
– [râde] Este pentru că nu există un loc în care El domnește. Dumnezeu însuși
este locul mai presus de toate locurile. Dacă priviți în lume, nu vedeți cerul, ci
vedeți peste tot urmele lui Dumnezeu: în structura materiei, în raționalitatea realității. Și acolo unde vedeți oamenii, găsiți urmele lui Dumnezeu. Vedeți viciul,
dar și virtutea, iubirea. Acestea sunt locurile în care este Dumnezeu. Trebuie să ne
dezlipim de aceste concepții spațiale antice, care nu mai sunt aplicabile nu pentru
că universul nu este infinit în sensul strict al termenului, chiar dacă este destul de
mare pentru ca noi oamenii să îl putem defini ca atare. Dumnezeu nu poate să fie
în vreo parte înlăuntrul sau în afara lui, prezența sa este complet diferită.
Este foarte important să reînnoim și modul nostru de a gândi, să ne eliberăm
de categoriile spațiale și să le înțelegem dintre perspectivă nouă. După cum există
o prezență spirituală între oameni – două persoane pot să fie apropiate chiar dacă
trăiesc pe continente diferite pentru că această proximitate nu se identifică cu aceea
spațială – tot așa Dumnezeu nu este „în vreun loc”, ci este realitatea. Realitatea
fundament a tuturor realităților. Și pentru această realitate nu am nevoie de un
„unde” pentru că „unde” este deja o delimitare, nu mai este infinitul, creatorul,
care este universul, care cuprinde orice timp și nu este el însuși timp, ci îl creează
și este mereu prezent.
Cred că multe dintre percepțiile noastre trebuie revizuite. Și ideea noastră
de ansamblu despre om s-a schimbat. Nu mai avem șase mii de ani de istorie [așa
cum se calculează în Biblie], dar nu știu cât mai mulți. Să lăsăm deschise aceste
ipoteze numerice. În orice caz, pe baza acestei cunoașteri, structura timpului, cea
a istoriei astăzi se revelează schimbată. Aici misiunea primară a teologiei este să
desfășoare o muncă și mai aprofundată și să ofere oamenilor noi posibilități de a-l
reprezenta pe Dumnezeu. Traducerea teologiei și a credinței în limba de astăzi este
încă foarte deficitară; este necesar să se creeze scheme de reprezentare, să fie ajutați oamenii să înțeleagă că astăzi nu trebuie să îl caute pe Dumnezeu în „vreun
loc”. Este mult de făcut.
Sursa: www.catholica.ro
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Riassunto per gli amici italiani
N

ell’articolo Parole d’ insegnamento da
parte dei Padri della Chiesa, Padre
Serafim Vescan Iulian racconta la storia di un
monaco del deserto che era tormentato dal problema
del male nel mondo, e del perché Dio lo permettesse.
Un giorno, l’anziano monaco incontrò un monaco
giovane che le chiese di accompagnarlo fino ad
Alessandria d’Egitto, a patto che non gli chieda mai
delle spiegazioni in riguardo al suo atteggiamento.
In seguito, il giovane monaco intraprese una serie di
azioni che suscitarono il biasimo dell’anziano, ma che
a fine tragitto vennero spiegate e tornarono ad essere
delle buone azioni, mentre il giovane era un angelo del
Signore mandato ad insegnare all’anziano monaco, di
non dubitare mai della volontà di Dio.
ella seconda Domenica dopo Pasqua,
che nel rito latino è dedicata alla
Misericordia Divina, il Santo Padre annunciò il
Giubileo straordinario della misericordia, proclamato per mezzo della bolla pontificia Misericordiae
Vultus. L’anno Santo è cominciato l’8 dicembre 2015,
con l’apertura solenne della Porta Santa della Basilica
San Pietro in Vaticano. Il 13 dicembre vennero aperte
anche le Porte Sante delle altre tre Basiliche papali di
Roma, e come novità, anche le Porte Sante di tutte
le cattedrali, monasteri e santuari del mondo intero,
offrendo a tutti i fedeli la possibilità di ottenere
l’indulgenza, senza viaggiare a Roma. La chiusura
dell’Anno Santo avrà luogo domenica, 20 novembre
durante la Solennità di Cristo Re dell’Universo.

N

NOTIZIE

I

l consiglio pastorale della parrocchia e
il consiglio dirigente dell’associazione „I
Tre Santi Gerarchi” Roma Nord hanno tenuto un
incontro, in sessione ordinaria, domenica 30 ottobre 2016, nella parrocchia San Valentino. Ordine del
giorno: situazioni concrete nella vita della parrocchia
e dell’associazione; aspetti pastorali, amministrativi
e spirituali.
al 9 all’11 settembre, P. Serafim si è riunito al gruppo di 500 persone venuto
dalla Romania, prendendo parte alle celebrazioni
liturgiche.
l 18 settembre, dopo la Divina Liturgia, nel
cortile della parrocchia sono stati presentati diversi libri. L’avvenimento è stato organizzato
dal cenacolo „Strigatul Diasporei”.
omenica, 25 settembre, un gruppo di 55
parrocchiani ha intrapreso un viaggio
a Ischia. A mezza notte è stata celebrata la Divina

D
I

D
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Liturgia nella chiesa di San Valentino a Roma. Verso
le 02:00 il gruppo si è diretto a Napoli, dove alle
06:30 ha preso il traghetto con destinazione Ischia.
Una volta lì, i fedeli hanno visitato i principali
obiettivi turistici e spirituali.
l 30 settebre alle 18, P. Serafim insieme ai
membri dell’associazione, sono stati presenti
all’Accademia di Romania per un incontro delle
Asociazioni di Roma. Lì hanno incontrato il Signor
George Bologan, ambasciatore della Romania in Italia
e la Signora Igor Maria, ministro per i rumeni della
diaspora.
abato 23 ottobre è stato organizzato un
pellegrinaggio al Santuario della Madonna
del Divino Amore, partendo a piedi a mezza notte dal
centro di Roma, e arrivandoci alle 5 del mattino. I
pellegrini hanno avuto l’occasione di confessarsi e di
partecipare alla Santa Messa, in rito latino.
l 14 ottobre, un coro di 60 bambini
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
hanno concertato nella Parrocchia di San Valentino.
Alla fine P. Serafino ha suonato l’arpa di Davide.
l 29 ottobre, in collaborazione con la
Fondazione Sapienza Mundi di Roma, P.
Serafim, insieme a qualche membro della parrocchia,
hanno partecipato ad una mostra di prodotti agroalimentari di provenienza calabrese, discutendo la
situazione dei romeni che ivi lavorano.
omenica 30 ottobre, La parrocchia „I
Tre Santi Gerarchi” ha avuto come
ospite P. Claudiu-Marian Bojor, padre spirituale
del Seminario greco-cattolico di Cluj-Napoca, che
ha celebrato la Divina Liturgia e ha tenuto la parola
d’insegnamento, mentre P. Valentin Marcu è stato
prezente al Confessionale.
omenica 2 ottobre, nella Parrocchia è
stato organizzato il concorso “La donna
romena in cucina”, che si trova alla V’a edizione.
Prima del concorso è stata celebrata la Divina Liturgia.
Hanno celebrato P. Ioan-Alexandru Pop, coordinatore
nazionale delle comunità greco-cattoliche in Italia,
P. Dumitru Simioancă, P. Serafim, il parroco della
comunità e il diacono Ionuț Ursuleac. P. Valentin
Marcu si è messo a disposizione per le confessioni. Le
risposte le hanno date alcuni studenti del Pontificio
Collegio Pio Romeno fi Roma.
l 9 settembre esce in tutto il mondo il libro
del Papa emerito. Una autobiografia in
forma di intervista. In Italia lo pubblicano Garzanti
e Corriere della Sera. Un Papa che traccia il bilancio
del suo papato.
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Programul Parohiei și
Centrului Cultural Român și Spiritual Bizantin
Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan
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 ale Parohiei și Centrului Român Cultural și
Spiritual Bizantin Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan:
- Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul Credincioșilor
- Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtășanie solemnă
- Cateheză pentru Sacramentul Botezului şi a Căsătoriei
- Pelerinaje religioase pe meleagurile Italiei
Știri din viața Parohiei și Centrului Român Cultural și Spiritual
Bizantin Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan găsiți la
adresa:

www.bru-italia.eu — Roma Nord
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