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CUM SĂ POSTIM?
Miercuri, 15 noiembrie 2017, a început Postul
Naşterii Domnului şi de aceea consider că ar fi nimerit să
ne întrebăm dacă această practică mai este sau nu una
actuală. Şi pentru ca să putem răspunde acestei chestiuni,
cel mai potrivit ar fi să privim postul în totalitatea
componentelor sale:
1. abstinenţa de la anumite
feluri de mâncare, dar mai ales
de la orice lucru care poate
împiedica consolidarea relaţiei
noastre cu Dumnezeu;
2.
caritatea, adică
transformarea renunţărilor
noastre în fapte de milostenie;
3. rugăciunea. Vă invit, aşadar,
să vorbim pe rând despre toate
acestea!
1. Abstinenţa. În ceea ce
priveşte abstinenţa la diversele
tipuri de alimente, nouă, creştinilor, ne este destul de
greu să găsim un numitor comun. Unii ne abţinem de la
carne doar vinerea, alţii nu consumăm tot postul carne,
dar în schimb mâncăm peşte, ouă şi lactate, iar alţii nu ne
atingem absolut deloc de tot ceea ce înseamnă mâncare
de provenienţă animală, nici măcar de ulei, deşi acesta nu
se mai transportă de foarte mult timp în burdufuri făcute
din piei de animale! Şi toate acestea pentru că fiecare
confesiune creştină are propriile sale reguli în ceea ce
priveşte postul alimentar. Dar să nu disperăm,
Mântuitorul însuşi ne-a spus că „nu ceea ce intră în gură
îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl
spurcă” (Matei XV, 11). Desigur, avem obligaţia de a ţine
postul aşa cum ne cere Biserica, însă regimul alimentar
nu este chiar post, altfel vă imaginaţi ce merite ar putea
avea vegetarienii şi veganii?
Nu înseamnă că am ţinut post dacă am mâncat mai
puţin sau am evitat diverse tipuri de alimente. Post
înseamnă, aşa cum spuneam, să ne abţinem de la orice
lucru care dăunează relaţiei pe care o avem cu
Dumnezeu. Să ne abţinem, spre exemplu, de la internet
sau de la televizor, de la alcool, de la tutun şi de la orice
alt viciu sau păcat. Chiar, să renunţăm în acest post la
orice fel de păcat şi nimeni nu ne va mai putea reproşa
faptul că am consumat carne. Nu stabilisem mai sus că

COME DIGIUNARE?
Mercoledì, 15 novembre 2017, ha preso inizio il
Digiuno per il Natale (l’Avvento bizantino) e per questo
considero che sarebbe giusto che ci chiedessimo se questa
pratica sia attuale oppure no. Per poter rispondere a
questa domanda, sarebbe più idoneo guardare al digiuno in
tutte le sue componenti:
1. l’astinenza da dati tipi di cibo,
ma soprattutto da ogni cosa che
possa impedire il consolidarsi
della nostra relazione con Dio;
2.
la
carità,
ossia
la
trasformazione delle nostre
cattiverie in atti di misericordia:
3. la preghiera. Vi invito perciò
ad ascoltare in ordine tutte queste
cose!
1. L’astinenza. Per ciò che
concerne l’astinenza da diversi
tipi di alimenti, per noi cristiani è
difficile trovare un denominatore
comune. Alcuni di noi si astengono dalla carne solo il
venerdì, altri non mangiano carne per tutto il periodo del
Digiuno di Natale, però mangiano pesce, uova e latticini,
mentre altri ancora non toccano assolutamente cibi di
provenienza animale, neppure l’olio, anche se questo non
viene trasportato da moltissimo tempo in otri fatti con la
pelle degli animali! E tutto questo perché ogni confessione
cristiana ha regole proprie per quel che concerne il digiuno
alimentare. Ma non disperiamoci! Lo stesso Salvatore ci ha
detto: “Non ciò che entra nella bocca rende impuro l’uomo,
ma quello che esce dalla sua bocca rende impuro
l’uomo” (Matteo XV, 11). Sicuramente ci corre l’obbligo di
rispettare il digiuno così come ci richiede la Chiesa, ma il
regime alimentare non è proprio il Digiuno; altrimenti
immaginatevi quali meriti possano avere i vegani?!
Se abbiamo mangiato di meno o abbiamo evitato
diversi tipi di alimenti non significa che abbiamo osservato
il digiuno. Digiuno significa, come si diceva, astenerci da
tutto quello che nuoce alla relazione che abbiamo con
Dio. Asteniamoci, ad esempio da Internet o dalla
televisione, dall’alcol, dal tabacco, o da ogni altro vizio e
peccato. Rinunziamo ad ogni tipo di peccato e nessuno
potrà rimproverarci se abbiamo mangiato carne. Non
avevamo stabilito sopra che “ciò che esce dalla bocca,

„ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om”? Chiar aşa,
dacă ni se pare greu să renunţăm la carne, putem în
schimb să renunţăm la a comite păcate de orice fel! Iar
dacă se încumetă cineva să ia această decizie, vreau să fiu
eu primul înştiinţat.
2. Caritatea. Abstinenţa de la diversele tipuri de
alimente sau de la orice alte plăceri nu înseamnă mare
lucru, dacă toate aceste renunţări nu sunt transformate în
acte de caritate, în pomană pentru alţii. În post putem,
mai mult decât oricând, să-i înapoiem Domnului ceea ce
ne-a oferit gratis. Cum? Păi, dacă renunţând la carne sau
la alcool, economisim ceva bani, aceştia să nu fie păstraţi
la saltea, ci să îi sature sau să-i îmbrace pe cei în nevoi.
Sau dacă renunţăm zilnic la o oră de stat în faţa
monitoarelor, să transformăm acest timp în momente
petrecute alături de Dumnezeu: să citim o evanghelie sau
o carte de spiritualitate, să-i vizităm pe bunicii însinguraţi
sau chiar pe vecinii bolnavi etc. Şi totuşi, nici măcar acum,
postul nostru nu ar fi unul întreg. I-ar mai lipsi
rugăciunea, întâlnirea intimă şi
personală cu Dumnezeu.
3. Rugăciunea. Ştiu, cu
toţii ne rugăm zilnic, că doar
suntem creştini, unii chiar de
mai multe ori pe zi. Dar în
perioadele de post suntem
chemaţi să aprofundăm aceste
momente. E foarte bine că ne
spunem rugăciunile dimineaţa
şi seara şi că duminica
mergem la biserică, dar în
post ar trebui acordăm mai multă atenţie şi mai mult timp
dialogului cu Dumnezeu. 30 de minute petrecute cu sau
fără rost pe reţelele de socializare pot fi transformate întrun Rozar oferit zilnic – timp de 40 de zile! – pentru
binele celor dragi, pentru pacea lumii sau pentru salvarea
copilaşilor care sunt în pericolul de a fi avortaţi, spre
exemplu.
Înainte însă de a hotărî cum şi de la ce aţi putea
posti, vă recomand să aveţi un colocviu în acest sens cu
îndrumătorul vostru spiritual, dar şi cu membrii familiei
voastre. Mântuitorul şi Biserica, mireasa sa, doresc ca
renunţările, pomenile şi rugăciunile pe care le facem în
Post să reprezinte o convertire individuală şi să fie liber
alese de fiecare dintre noi, dar nu doresc ca acestea să
devină şi nişte capricii personale care să-i afecteze în
vreun fel pe cei din jur. Şi să nu uităm încă un lucru
extrem de important care ne este transmis de Hristos
însuşi: „Când postiţi, nu fiţi trişti ca ipocriţii, căci ei îşi
strâmbă feţele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă
spun: şi-au primit răsplata. Dar tu, când posteşti, unge-ţi
capul şi spală-ţi faţa ca să nu te arăţi oamenilor că
posteşti, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Şi Tatăl tău,
care vede în ascuns, te va răsplăti” (Matei VI, 16-18).
Iar acum, în încheiere, vă urez să petreceţi acest post
cu îndrăzneală şi cu voie bună!
Pr. Victor Ostropel
Preluat de pe: http://tinereteacredintei.wixsite.com/mila/
single-post/2016/11/03/Cum-s%C4%83-postim
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quello sporca l’uomo?” Proprio così, ma se ci sembra
difficile rinunziare alla carne, possiamo invece rinunziare
a commettere peccati di ogni genere! E se qualcuno osa
prendere questa decisione, desidero essere informato per
primo.
2. La carità. L’astinenza da diversi generi di alimenti o
di piaceri non significa gran cosa se queste rinunzie non
sono trasformate in atti di carità, in un dono per gli altri, in
elemosina per gli altri. Nel periodo di Digiuno possiamo
più che in ogni altro tempo, restituire al Signore ciò che
Egli ci ha offerto gratuitamente. Come? Quando si rinunzia
alla carne o all’alcol, risparmiamo una certa quantità di
denaro; allora questa non sia conservata sotto il materasso,
ma rifocilli e serva a vestire coloro che versano in
condizioni di necessità. O, se quotidianamente rinunciamo
a stare davanti ai monitor, trasformiamo questo tempo in
momenti trascorsi accanto a Dio: leggiamo una pericope
evangelica o un libro di spiritualità, visitiamo i nonni che
sono soli o i vicini ammalati ecc. Ma neppure adesso il
nostro digiuno sarebbe integro. Manca la
preghiera, l’incontro intimo personale con
Dio.
3. La preghiera. So che tutti preghiamo
ogni giorno, anche solo perché siamo
cristiani; alcuni pregano perfino più volte
al giorno. Ma nei periodi di digiuno siamo
chiamati ad approfondire questi momenti.
Va molto bene che recitiamo le preghiere
il mattino e la sera, e che la Domenica ci
rechiamo in chiesa, ma, nel periodo del
Digiuno, dobbiamo prestare maggiore
attenzione e più tempo al dialogo con Dio. 30 minuti
trascorsi con o senza senso davanti ai max-media
possono essere trasformati in un Rosario quotidiano -per
quaranta giorni!- per il bene dei nostri cari –per la pace
del mondo o per salvare i bambini che corrono il rischio
di essere abortiti, ad esempio.
Prima però di poter decidere come e perché potreste
digiunare, vi raccomando di avere un colloquio in questo
senso con la vostra guida spirituale, ma anche con i membri
della Vostra famiglia. Il Salvatore e la Chiesa, sua Sposa,
desiderano che le rinunce, le elemosine e le preghiere che
facciamo nel periodo di Digiuno rappresentino una
conversione individuale e che siano liberamente scelte da
ciascuno di noi, ma non desiderano che diventino capricci
personali che affliggano in qualche modo coloro che sono
attorno a noi.
E non dimentichiamo una cosa
estremamente importante che ci è trasmessa da Cristo
stesso “E quando digiunate, non assumete aria malinconica
come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli
uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto
la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la
testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu
digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Matteo VI, 16-18).
Ed ora, per concludere, Vi auguro di trascorrere
questo digiuno con coraggio e con buona disposizione
d’animo!
P. Victor Ostropel
Traduzione: Ipod. Prof. Giuseppe Munarini

SE NON POTETE ASTENERVI DAL CIBO,
RIFIUTATE DI MANGIARE
IL VOSTRO PROSSIMO

DACĂ NU PUTEŢI POSTI DE MÂNCARE,
REFUZAŢI SĂ VĂ MÂNCAŢI APROAPELE
RO: La ora actuală, părintele Constantin Necula
este probabil cel mai cunoscut şi mai apreciat preot ortodox din
România, iubit deopotrivă de tineri, cât şi de cei mai puţin tineri.
A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“
din Sibiu şi este doctor în teologie, specializarea cateheticăomiletică şi pedagogie creștină. Este autor de volume de predici,
de studii şi articole de omiletică şi catehetică, dar şi de cărţi
pentru copii şi tineret.

A posti înseamnă a iubi, iar cei ce nu pot posti de
mâncare, să refuze "să îşi mănânce aproapele".
Dacă m-ar întreba cineva ce înseamnă a posti, aş
spune că nu există cuvinte pentru a explica iubirea. A
posti înseamnă a iubi. A iubi pe Dumnezeu şi pe tine,
omul, trup şi suflet. A iubi pe om, aproapele şi departele
tău. A nădăjdui că iubirea aceasta nu te confuzează, nu te
aşază îndoielnic în colţurile confuze şi sincretiste ale
lumii. A posti înseamnă să stai mereu de partea lui
Dumnezeu care stă de partea
omului.
Refuzaţi să fiţi tâlhăriţi şi
ucişi de Irozii noilor
minciuni. A posti înseamnă a
pregusta din exerciţiul
fundamental al Învierii. O să
spuneţi că acesta-i Postul
Crăciunului... Am să vă spun
că aşa este şi totuşi cântăm
'Florile-s dalbe, flori de măr'.
Iar merii înfloresc primăvara,
semn al anotimpului Învierii.
De pe culmea păstorilor din
Betleem, din înaltul cerului de
unde Îngerii vestesc Naşterea
lui Hristos, din frângerea de
munte ce este Peştera
Betleemului se vede culmea Golgotei, Învierea dând sens
Naşterii. Aşa cum Împărtăşania dă sens Postirii. Fiţi
curajoşi şi încercaţi să vă descoperiţi Dumnezeul Cel Viu.
Nu lăsaţi să vi se fure bucuria Crăciunului ori nădejdea
Învierii. Refuzaţi să fiţi tâlhăriţi şi ucişi de Irozii noilor
minciuni, care induc frica şi duc spre ucidere orice gând
de pruncească strălucire. Staţi limpeziţi de lumina Stelei,
cu Magii, intelectualii smeriţi ai căutării adevărate..
Sinceritatea faţă de Dumnezeu este unul din
sentimentele care ar trebui să-l însoţească pe orice
credincios pe parcursul Postului Naşterii Domnului. Și
dacă nu puteţi posti de mâncare, refuzaţi să vă mâncaţi
aproapele. Fiţi sinceri cu Dumnezeu. Atât. Curajoşi,
sinceri şi limpeziţi de nădejde. Post cu Dumnezeu, atentul
nostru Antrenor de performanţă.
Pr. Constantin Necula
Preluat de pe: http://www.ziare.com/social/religie/preotulnecula-daca-nu-puteti-posti-de-mancare-refuzati-sa-va-mancati-

IT: Attualmente, il padre Constantin
Necula è probabilmente il più conosciuto e apprezzato

sacerdote ortodosso della Romania, amato sia dai giovani,
che da i meno giovani. Ha frequentato la Facoltà di
Teologia Ortodossa „Andrei Şaguna“ din Sibiu ed è
dottore in teologia, con la specializzazione in catecheticaomiletica e pedagogia cristiana. Ha scritto libri di omelie
nonché di studi, ed articoli di omiletica e catechetica, ma
pure libri per i bambini e per i giovani.
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Digiunare dignifica amare, e quelli che non possono
astenersi dal cibo, rifiutino di „mangiare il proprio
prossimo”.
Se qualcuno mi chiedesse che cosa significhi
digiunare, risponderei che non ci sono parole per spiegare
l’amore. Digiunare significa amare. Amare Dio e te stesso,
l’uomo in corpo e spirito. Amare l’uomo, il tuo prossimo e
quello che è lontano. Sperare che quest’amore non ti
confonda, non ti lasci dubbioso negli angoli confusi e
sincretisti del mondo. Digiunare significa stare sempre
dalla parte di Dio che è dalla parte
dell’uomo.
Rifiutatevi di essere derubati eed uccisi
dagli Erodi delle nuove menzogne.
Digiunare
significa
gustare
dell’esercizio
fondamentale
della
Resurrezione. Direte che questo è il
Digiuno di Natale... Vi risponderò che
è così, e tuttavia cantiamo [canto
natalizio romeno] „Fiori candidi, fiori
di melo”. Ma i meli fioriscono in
primavera, segno della stagione della
Risurrezione. Dalla sommità dei pastori
di Betlemme, dall’alto del cielo dove
gli angeli annunziano la Nascita di
Cristo, dalla spaccatura del monte che è
la Grotta di Betlemme, si vede la
sommità del Golgota, poiché la
Risurrezione dà senso alla Natività. Come pure la
Comunione dà senso al Digiuno. Siate coraggiosi e
cercate di scoprire il Dio Vivo. Non lasciate che vi rubino
la gioia del Natale o la speranza della Risurrezione.
Rifiutate d’essere derubati ed uccisi dagli Erodi delle
nuove menzogne, che inducono alla paura e portano ad
uccidere ogni pensiero di fanciullesco splendore. Siate
illuminati dalla luce della Stella, con i magi, sapienti umili
ricercatori della verità...
La sincerità nei confronti di Dio è uno dei sentimenti
che dovrebbero accompagnare ogni fedele sull’itinerario
del Digiuno della Natività del Signore. E se non potete
astenervi dal cibo, rifiutate di divorare il vostro prossimo.
Siate sinceri con Dio. Ciò basti! Coraggiosi, sinceri e resi
limpidi dalla speranza. Digiuno con Dio, il nostro attento
allenatore che ci fa ottenere buoni risultati.
P. Constantin Necula
Traduzione: Ipod. Prof. Giuseppe Munarini

RO: În anul 2017, întreaga Biserică Catolică este în
sărbătoare datorită aniversării a 100 de ani de când Fecioara
Maria s-a arătat la Fatima. Aniversările jubiliare se vor încheia
pe data de 26 noiembrie 2017. Redăm prima parte din
prezentarea evenimentelor de la Fatima pe care pr. Claudiu
Dumea de la Iaşi a făcut-o în volumul “Maria în apariţiile sale”.

IT: Nell’anno 2017, l’intera Chiesa Cattolica festeggia
l’anniversario dei 100’anni da quando la Vergine Maria è apparsa
a Fatima. L’anniversario giubiliare si concluderà il 26 novembre
2017. In seguito riportiamo –purtroppo solamente in lingua
romena– la narrazione degli eventi di Fatima che don Claudiu
Dumea di Iaşi ha fatto nel volume “Maria nelle sue apparizioni”.

FATIMA (I)
Pe la jumătatea lunii martie a anului 1917, Lenin
instala puterea sovietelor şi teroarea în Rusia. Pregătit
şi sprijinit de lojele masonice din Occident, Lenin
iniţia revoluţia mondială care să vizeze, în primul
rând, distrugerea Bisericii catolice, pornind din două
puncte ale Europei: Rusia şi peninsula Iberică
(Portugalia şi Spania). Scria Lenin: "Revoluţia noastră
este internaţională. Noi o vom începe în
Rusia şi în peninsula Iberică şi de acolo
vom semăna revoluţia în toată Europa".
Nu aveau de unde să ştie ce gândea şi ce
plănuia Lenin, la distanţă de mii de
kilometri, cei trei copilaşi de la Fatima, din
Portugalia: Lucia dos Santos de zece ani şi
verişorii ei, Iacinta şi Francisc Marto, de
şapte şi respectiv nouă ani, când în ziua de
13 mai a aceluiaşi an, 1917, porneau cu oile
spre Cova de Iria, la 2 km distanţă de casa
părintească, unde tatăl Luciei avea o bucată
de pământ.
Tocmai mâncaseră la amiază ce li se
pusese de acasă şi se rugaseră rozarul, după o metodă
originală inventată de Francisc, care le permitea să-l
termine în două minute, când cerul senin e brăzdat de
un fulger. Temându-se de furtună, copiii îşi adună în
grabă oile ca să plece acasă, când un al doilea fulger îi
orbeşte şi, în acelaşi moment, deasupra unui mic stejar
le apare o Doamnă învăluită în lumină. Copiii se
sperie:
- Nu vă temeţi, le spune Doamna, nu vă fac nici
un rău.
- Doamnă, îndrăzneşte Lucia, mai curajoasă, de
unde sunteţi?
- Sunt din cer.
- Şi ce vreţi de la noi?
- Vreau să veniţi aici în fiecare lună, în ziua de 13,
la aceeaşi oră, de şase ori. Mai târziu am să vă spun
cine sunt şi ce vreau...
- Veniţi din cer... Dar eu voi merge în cer?
- Da, vei merge.
- Şi Iacinta?
- Şi ea.
- Şi Francisc?
- Şi el, dar trebuie să recite Rozarul (să-l recite
cum trebuie).
Copiii se înţeleg între ei să nu spună nimănui ce
au văzut. Dar, pe Iacinta o mănâncă limba şi seara la

masă povesteşte tot. Mama o ceartă şi o roagă să termine
cu minciunile şi cu poveştile acestea. De la mama
Iacintei află a doua zi tot satul, află şi mama Luciei care
se înfurie şi, croind-o cu coada măturii, îi porunceşte:
"Să mergeţi la toţi vecinii şi să le spuneţi că sunteţi trei
mincinoşi".
Cu toate necazurile şi zeflemelile sătenilor, în iunie,
la a doua întâlnire cu Sfânta Fecioară, la locul apariţiei, în
jurul copiilor sunt câteva zeci de curioşi. "Continuaţi să
veniţi şi în lunile următoare, le spune
Doamna. În octombrie voi face o minune
pentru ca toţi să o vadă şi să creadă". În iulie,
numărul curioşilor se ridică la cinci mii, iar în
august la douăzeci de mii. Numai că de data
aceasta nu erau prezenţi copiii.
Toate ziarele scriau de cele întâmplate la
Fatima. Masoneria se alarmează. Subprefectul
îi ridică pe copii pentru anchetă şi-i ţine două
zile arestaţi. In septembrie sunt prezente
30000 de persoane. Pentru 13 octombrie se
răspândise zvonul că se va întâmpla minunea.
Din ajun, o mulţime de vreo 30.000 de
persoane iau cu asalt locul. A doua zi, sunt de
faţă 70.000 de persoane: curioşi, oameni de ştiinţă,
medici, veniţi să studieze fenomenul, jurnalişti
anticlericali, veniţi cu gândul să demaşte impostura.
Ploua, era vreme urâtă; la ora obişnuită sosesc şi
copiii. Sunt însoţiţi de părinţii lor. Părinţii vin să-i apere,
să nu fie linşaţi. Copiii primiseră multe ameninţări că,
dacă nu se întâmplă minunea, nu le va cădea deloc bine.
"Închideţi umbrelele!", porunceşte Lucia. Ploaia se
opreşte. Urmează fulgerul obişnuit şi copiii cad în extaz.
Sfânta Fecioară e punctuală la întâlnire.
Şi iată că cei 70.000 de oameni n-au fost înşelaţi. Ei
asistă la minunea promisă, minunea soarelui pe care au
descris-o toate ziarele din Portugalia şi nu numai. Una
din cele mai precise descrieri este a unui savant: doctorul
Jose Proença de Almeida Garret venit din curiozitate la
Cova de Iria. Mulţimea aceea imensă contemplă o
minune nemaiauzită. La un moment dat, ploaia
încetează, norii sunt sfâşiaţi şi soarele apare la zenit,
asemănător unui disc de argint. Dintr-o dată soarele
începe să tremure, să danseze. Se învârte în jurul lui cu o
viteză ameţitoare, ca o roată de foc, lansând în toate
direcţiile jerbe de lumină. Timp de patru minute, lumina
sa devine, rând pe rând, galbenă, verde, roşie, albastră,
violetă. Se opreşte brusc, apoi îşi reia, strălucind, dansul.
Se opreşte iarăşi pentru a reîncepe a treia oară, devenind
şi mai luminos. Cei de faţă rămân încremeniţi de
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stupoare. Dintr-o dată, strigăte asurzitoare ies din
toate piepturile: "Minune! Minune! Cred, Doamne...
Bucură-te Marie... Dumnezeule, îndurare... Doamne,
iertare, iertare!" Şi iată că soarele se desprinde acum
de pe cer şi, în salturi succesive, se îndreaptă spre
mulţime. Notează dr. Jose Proença: "Păstrându-şi
prodigioasa rotire în jurul său, soarele s-a desprins de
pe firmament şi acum, roşit ca sângele, se precipita
către pământ, ameninţând să zdrobească sub greutatea
uriaşei sale mase incandescente. Au fost clipe care au
produs o impresie terifiantă". Poporul în genunchi, în
noroi, spune actul de căinţă. Apoi soarele îşi reia locul
pe cer şi poporul intonează Crezul. Minunea a durat
zece minute. Dansul soarelui l-au văzut nu numai cele
70.000 de persoane de la Cova de Iria, dar şi locuitorii
satelor vecine. E clar că nu a fost un fenomen natural,
de vreme ce nici un observator astronomic din lume
nu l-a înregistrat.
La a doua apariţie, Lucia o roagă pe Sfânta
Fecioară:
- Doamnă, aş vrea să vă rog să ne luaţi în cer.
- Da! Pe Iacinta şi pe Francisc îi voi lua curând.
Dar tu vei mai rămâne încă un timp. Isus vrea să se
folosească de tine ca să mă faci cunoscută şi iubită.
Vrea să orânduiască în lume devoţiunea către Inima
mea Neprihănită.
Şi aşa s-a întâmplat. Francisc a
murit peste doi ani, la vârsta de
unsprezece ani, iar Iacinta peste
trei ani, la vârsta de zece ani.
Trupurile lor se odihnesc sub
lespezile Sanctuarului din
Fatima. Lucia, intrată la
carmelitanele din Coimbra, a
murit la peste nouăzeci de ani.
Vizionarii de la Fatima o
prezintă pe Sfânta Fecioară ca
fiind de o frumuseţe
suprapământească, cu zâmbetul
pe buze, dar un zâmbet
amestecat cu o tristeţe de nedescris. Motivul tristeţii e
lesne de înţeles: păcatele din cauza cărora atâţia se
prăbuşesc în iad. Sfânta Fecioară le spune copiilor:
"Rugaţi-vă mult şi jertfiţi-vă pentru păcătoşi, fiindcă
multe suflete merg în iad, deoarece nu este cine să se
jertfească şi să se roage pentru ele". Şi la a treia
apariţie le dă dovada concretă. Povesteşte Lucia:
Sfânta Fecioară, deschizându-şi braţele,
fasciculele de lumină care se răspândeau din mâinile ei
"păreau că deschid pământul şi noi am văzut un ocean
de foc. Vedeam, cufundaţi în foc, diavolii şi sufletele
celor condamnaţi. Erau ca nişte cărbuni transparenţi,
negri sau bronzaţi, având formă umană. Pluteau în
acest foc, purtate de flăcările care ieşeau din ele, cu
nori de fum ce ieşeau din toate părţile, asemenea
scânteilor care se văd la marile incendii, fără greutate,
fără stabilitate, în mijlocul strigătelor şi gemetelor de
durere şi de disperare care ne înspăimântau şi ne
făceau să tremurăm de groază. La vederea acestei
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privelişti, am scos strigătul pe care, mi s-a spus, l-au
auzit cei de faţă. Diavolii se deosebeau de sufletele
osândiţilor prin forme oribile de animale neobişnuite şi
necunoscute, asemănătoare unor cărbuni aprinşi".
Înainte de a muri, Iacinta îi
spunea Luciei: "Dacă Sfânta
Fecioară îţi va îngădui, să spui la
toată lumea ce este iadul, ca să nu
mai păcătuiască şi să nu ajungă
acolo". Însăşi Sfânta Fecioară, la
Fatima, le cere copiilor să spună
rugăciunea pe care o spunem şi noi
la fiecare decadă din rozar: "O,
Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de
focul iadului...". Papa Pius XII, legat
direct, cum vom vedea, de apariţiile
de la Fatima, remarca deja tendinţa
celor care au misiunea de a predica Evanghelia, de a
trece sub tăcere existenţa iadului, deşi în evanghelii de 84
de ori se vorbeşte despre suferinţele celor osândiţi. Le
spunea predicatorilor din Postul Mare în 1949:
"Fără îndoială că această temă trebuie tratată cu
demnitate şi înţelepciune. Dar cât priveşte esenţa acestui
adevăr, Biserica are misiunea înaintea lui Dumnezeu şi a
oamenilor de a-l vesti, de a-l învăţa fără nici o atenuare,
aşa cum l-a descoperii Cristos. Şi nu există vreun timp
sau vreo împrejurare care să poată micşora rigoarea
acestei obligaţii".
Poate nimeni nu a sesizat mai bine, la cei chemaţi
de Cristos să predice Evanghelia, tentaţia de a trece
peste adevăruri care deranjează, care supără şi nu gâdilă
urechile, cum este existenţa iadului, a diavolului, cu
intenţia de a câştiga popularitatea şi bunăvoinţa
ascultătorilor, ca scriitorul francez G. Bernanos. El scrie
în cunoscutul său roman "Jurnalul unui paroh de ţară":
"Bunul Dumnezeu nu a scris că noi trebuie să fim
mierea pământului, dragul meu, ci sarea pământului.
Iată, acum, sărmanul nostru pământ se aseamănă cu
bătrânul tată Iov, plin de răni şi de ulcere, pe grămada sa
de gunoi. Sarea pusă pe carnea vie arde, dar fereşte de
putrezire totodată. Ideea voastră de a-l desfiinţa pe
diavol (şi iadul) arată mania voastră de a fi iubiţi, pentru
voi înşivă, se înţelege. Nu uita, un preot adevărat nu e
niciodată iubit".
Ceea ce l-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu să vină
pe pământ, să sufere şi să moară, a fost dorinţa de a-i
salva pe oameni de la iad. Această dorinţă i-a obsedat
întotdeauna pe sfinţi şi pe apostolii adevăraţi. Când
omul salvat de la înec şi purtat pe braţe de Sfântul Ioan
Bosco îi mulţumea plângând salvatorului său, acesta îi
răspunde: "Ah, cum aş vrea să scot afară şi să duc pe
braţe sufletele atâtor tineri care se prăbuşesc în iad".
Dar, mai înainte de a salva pe alţii, să avem grijă să ne
salvăm pe noi înşine de la iad. De aceea ne însuşim
rugăciunea Sfântului Augustin: "Hic ure, hic seca, hic
non parcas dum în aeternum parcas!" (Aici arde-mă, aici
taie-mă, aici nu mă cruţa, numai să mă cruţi în veşnicie).
Text preluat din: pr. Claudiu Dumea, Maria în apariţiile
sale, http://www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=15

Continuă în numărul viitor.

UN ÎNDEMN LA SENINĂTATE

ESORTAZIONE ALLA SERENITA’

În 1917, la Fatima, Maica Domnului a cerut ceva
foarte simplu: reînnoirea practicii de credinţă,
întoarcerea la Dumnezeu şi pocăinţa pentru cei
păcătoşi. Viitorul omenirii nu depindea de intrigi
internaţionale sau marşuri de forţă şi nici de
superioritatea afectată a mai marilor vremii, ci de
consfinţirea lumii la Inima neprihănită a Mariei.
La fel ca Isus, Maica
Domnului nu venea cu
putere şi nici cu privilegiul
de a impune legea lui
Dumnezeu. Preacurata ne
învaţă că viitorul şi istoria
depind de conştiinţa
noastră de a colabora cu
El. Isus a predicat
Împărăţia cerurilor, dar
niciodată din tribunele
puterii. A făcut-o pentru
cei care aveau ochi să-l vadă şi urechi să-l audă.
Respectul pentru celălalt – aflat în centrul mesajului
Său – rămâne „sufletul” Evangheliei, fiindcă credinţa
este prietenia cu Dumnezeu şi, oglindită în dragoste,
respect şi libertate, ea nu poate fi dărâmată de interese
meschine.
A fi parte a Bisericii Române Unite cu Roma şi,
în acelaşi timp, parte a societăţii noastre, ne obligă
adesea, din păcate, la un exil interior. Există încă
multă retorică; mai mult, lucruri certe pentru istorie –
cum ar fi desfiinţarea stalinistă a Bisericii Române
Unite din 1948 – sunt banalizate.
Să nu ne
descurajăm! Cel mai mare serviciu făcut Adevărului
este să arătăm că nu putem trăi fără El. Binele făcut
celorlalţi, jertfele iubirii, iertarea şi asumarea suferinţei,
Adevărul însuşi, nu sunt pentru Dumnezeu simple
convenţii umane şi nu pot fi asumate în istorie prin
argumente părtinitoare. Din păcate – cum spunea
recent Papa Francisc – aroganţa şi prezumţia conduc
adesea la violenţa nedreptăţii. Chiar dacă Providenţa
se exprimă în multe feluri, niciodată nu îndreptăţeşte
pe nimeni pentru a lovi pe altcineva.
De la Învierea Domnului încoace, lupta
creştinului continuă să fie în primul rând sufletească,
îndreptată împotriva Răului şi a îngerilor săi. Dincolo
de tragedia răutăţii, mesajul Maicii Sfinte la Fatima
conţine un îndemn puternic la seninătate. Să-i
mulţumim că ne ajută să nu ne lăsăm copleşiţi şi să nu
ne săturăm de Adevăr şi libertate. Și să putem
răspunde răului cu binele, fiindcă – vorba psalmului –
Dumnezeu îi apără întotdeauna pe cei care-şi pun
încrederea în El.

Nel 1917, a Fatima, la Madre di Dio ha chiesto
qualcosa di molto semplice: il rinnovo della pratica della
fede, il ritorno a Dio e la penitenza per i peccatori. Il
futuro dell’umanità non dipendeva da intrighi
intergazionali o marcie di prepotenza, e nemmeno dalla
superiorità ostentata dai grandi del tempo, ma dalla
consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria.
Come Gesù, la Madre di Dio
non veniva con la forza e
nemmeno con il privilegio di
imporre la legge di Dio. La
Madonna ci insegna che il
futuro e la storia dipendono
dalla coscienza che abbiamo di
collaborare con Lui. Gesù ha
predicato il Regno dei Cieli, ma
non lo ha mai fatto dagli
amboni del potere. Lo aveva
fatto per coloro che avevano
occhi per vederlo e orecchi per sentirlo. Il rispetto per
l’altro –che si trova al centro del Suo messaggio– rimane
l’«anima» del Vangelo, poiché la fede è l’amicizia con Dio
e, specchiandosi nell’amore, rispetto e libertà, essa non
può essere demolita da interessi meschini.
Essere parte della Chiesa Romena Unita con Roma
(Greco-Cattolica) e, in contempo, parte della nostra
società, ci obbliga spesso, purtroppo, ad un esilio
interiore. Esiste ancora molta retorica; anzi, per la storia
cose certe –come la dissoluzione stalinista della Chiesa
Romena Unita nel 1948– vengono banalizzate. Non
perdiamoci d’animo! Il più grande servizio che possiamo
rendere alla verità è quello di mostrare che non possiamo
vivere senza di Lui. Il Bene fatto agli altri, i sacrifici
dell’amore, il perdono e l’assunzione della sofferenza, la
Verità stessa, non rappresentano per Dio delle semplici
convenzioni umane e non possono essere assunte nella
storia tramite argomentazioni di parte. Purtroppo –come
diceva di recente Papa Francesco– l’arroganza e la
presunzione conducono spesso alla violenza
dell’ingiustizia. Ed anche se la Provvidenza si esprime in
varie maniere, Essa non autorizza mai e nessuno a
colpire qualcun’altro.
A partire dalla Risurrezione del Signore fino ad oggi,
il combattimento del cristiano continua ad essere
anzitutto di natura spirituale, rivolta contro il Male e i
suoi angeli. Aldilà della tragedia della cattiveria, il
messaggio della Vergine a Fatima contiene una forte
esortazione alla serenità. Ringraziamola perché ci aiuta a
non lasciarci soprafarre e a non stancarci della Verità e
dalla libertà; e poiché possiamo rispondere al male con il
bene, perché –come recita il salmo– Dio difende sempre
coloro che ripongono la fiducia in Lui.
+Mihai Frăţilă,
Vescovo greco-cattolico di Bucarest
(testo pubblicato in “Foaia de An Nou bisericesc”,
anno IV, ottobre, nr. 4/2017)

+Mihai Frăţilă,
Episcop greco-catolic de Bucureşti
(text publicat în “Foaia de An Nou bisericesc”,
anul IV, octombrie, nr. 4/2017)
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PAŞI ÎNAPOI
ÎN DIALOGUL ECUMENIC

(fragmente)
Recent în România, din partea Bisericii Ortodoxe,
au reapărut atitudini contrastante cu privire la istoria
recentă a Bisericii Române Unite, care scot în evidenţă –
dacă mai era nevoie– viziuni contradictorii ce deschid
răni sângerânde. Ce s-a întâmplat?
În seara zile de 23 octombrie 2017, canalul TV
oficial al Bisericii Ortodoxe Române a transmis un
documentar cu titlul “Patriarhul Iustinian Marina.
Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române” care prezenta
o viziune bazată pe o perspectivă comunist-ideologică
total ofensivă faţă de Biserica Română Unită. Era
ridicată în slăvi drept “pedagogie
divină” reunificarea abuzivă a
românilor greco-catolici cu
Biserica Ortodoxă, organizată de
către comunişti. Chiar dacă, din
punct de vedere istoric, a fost un
moment de mari suferinţe şi
persecuţii ce au costat viaţa a
numeroşi episcopi, preoţi şi laici,
filmul ortodox transmitea că
acest lucru s-ar fi întâmplat ca
un proces natural şi spontan, lipsit de abuzuri şi de
contradicţii. Re-întregirea s-ar fi făcut, desigur, cu
complicitatea comuniştilor, dar ca încununare a unei
presupuse dorinţe a multor credincioşi din Transilvania,
manifestată “de-a lungul vremii şi peste tot”. Şi chiar
dacă nu ar fi existat acţiunea comuniştilor, afirma
reportajul, re-întregirea “românilor uniţi” cu partea
ortodoxă s-ar fi întâmplat în mod natural; Dumnezeu ar
fi permis această lucrare a regimului ateu pentru a reface
acea ruptură. În acest fel, episcopii martiri apar
asemenea unor imbecili, deoarece s-au opus –singurii!unei presupuse voinţe a întregii Biserici Române Unite
de a fi reabsorbită în Ortodoxie, cât şi primirii cordiale şi
dezinteresate din partea acesteia din urmă, de a fi parte
integrantă a unei structuri ecleziastice ruptă de Roma şi
mai ales subordonată Moscovei…
Aproape imediat, în urma protestelor venite din
partea intelectualilor şi a românilor uniţi, televiziunea
“Trintas TV” a retras documentarul reportajul de pe
propriul site şi de pe canalul sau youtube. În zilele
următoare Facebook, la instigarea aceleiaşi “Trinitas
TV”, a blocat diferite persoane care au distribuit
înregistrări ale respectivului reportaj. De câteva zile,
Trinitas TV a reîncărcat aces documentar, punându-l la
dispoziţie online.
Într-un comunicat din 3 noiembrie 2107, PSS Virgil
Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, scria:
“Cu durere în suflet am vizionat filmul documentar
«Patriarhul Justinian Marina Reîntregirea Bisericii
Ortodoxe Române». (...) El constituie, în opinia noastră,
un atac la memoria martirilor Bisericii Greco-Catolice. 7

PASSI INDIETRO
NEL DIALOGO ECUMENICO

(brani)
In questi ultimi giorni in Romania, espressi dalla
Chiesa Ortodossa, sono riemersi atteggiamenti
contrastanti sulla storia recente della Chiesa GrecoCattolica, che rivelano – se c’era ancora bisogno - visioni
contrapposte che aprono ferite sanguinanti. Cos’è
accaduto?
La sera del 23 ottobre 2017, il canale TV ufficiale
della Chiesa Ortodossa Romena ha messo in onda un
documentario “Il Patriarca Justinian Marina. Il RiCompletamento della Chiesa Ortodossa Romena” che
presentava una visione fatta di tinte comunistoideologiche del tutto offensive
contro la Chiesa GrecoCattolica Romena. Veniva
infatti osannata come
“pedagogia divina” l’abusiva riunione dei greco-cattolici con la
Chiesa Ortodossa, orchestrata
dai comunisti. Sebbene sia stato
storicamente un momento di
grande sofferenza e di
persecuzione costato la vita a
numerosi vescovi, sacerdoti e laici, il film ortodosso
dava la cosa come un processo naturale e spontaneo,
privo di abusi e contraddizioni. Il “ri-completamento”
sarebbe stato realizzato per mano dei comunisti sì, ma
come coronamento del desiderio di molti fedeli in
Transilvania, espresso “lungamente nel tempo e
dappertutto”. E che se pure non vi fosse stata l’azione
dei comunisti, la ri-unione dei cattolici bizantini agli
ortodossi sarebbe avvenuta naturalmente; ma che Dio
ha permesso l’operato del regime ateo per sanare quella
frattura. I vescovi martiri a questo punto fanno quasi la
figura di imbecilli, perché si sarebbero opposti –gli
unici!- ad una presunta volontà di un’intera Chiesa
Greco-Cattolica di essere riassorbita nell’Ortodossia, e
all’accoglienza gentile e disinteressata di quest’ultima, di
far parte di una struttura ecclesiastica disgiunta da Roma
e sopratutto subordinata a Mosca…
Quasi subito, in seguito a proteste da parte degli
intellettuali e dei greco-cattolici, la TV emittente Trinitas
ha ritirato il documentario dal proprio sito e dal suo
canale Youtube. Nei giorni seguenti Facebook, su
istigazione della medesima “Trinitas”, ha bloccato
persone che avevano distribuito duplicati del video. Da
alcuni giorni, Trinitas ha ricaricato questo suo
documentario, rendendolo disponibile online..
In un comunicato del 3 novembre 2017, Mons.
Virgil Bercea, vescovo greco-cattolico di Oradea
scriveva:
“Con dolore nell’anima ho seguito il documentario «Il
Patriarca Justinian Marina. Il Ri-Completamento della
Chiesa Ortodossa Romena» (…). Nella nostra opinione,

(...) Noi, Biserica Greco-Catolică, în pragul Centenarului
esso rappresenta un’attacco alla memoria dei martiri della
Marii Uniri, ne asumăm cu demnitate trecutul şi istoria şi
Chiesa Greco-Cattolica. (…) Noi, la Chiesa Grecomulţumim Domnului pentru tot binele făcut poporului
Cattolica, sulla soglia del Centenario della Grande Unione
român de această Biserică. (...) De fiecare dată greco(di Romania), ci assumiamo con dignità il passato e la storia,
catolicii s-au gândit şi au lucrat pentru toţi românii,
e ringraziamo il Signore per tutto il bene che questa Chiesa
indiferent dacă erau ortodocşi sau uniţi. În marile
ha portato al popolo romeno. (…) Ogni volta i grecomomente ale istoriei lor, români
cattolici hanno pensato ed hanno operato
au fost întotdeauna împreună!
per tutti i romeni, indifferentemente se
Ne doare şi ne întristează acest
questi fossero stati ortodossi o cattolici.
mesaj al fraţilor ortodocşi,
Nei grandi momenti della loro storia, i
conform căruia actul samavolnic
romeni sono stati sempre insieme! Ci fa
de desfiinţare a Bisericii Unite şi
male e ci rattrista questo messaggio dei
persecuţiile dure începute în
fratelli ortodossi, in base al quale l’atto
1948 împotriva membrilor
abusivo di soppressione della Chiesa Unita
acesteia constituie un act de
e le persecuzioni incominciate nel 1948
“pedagogie divină”, cu atât mai
contro i suoi membri costituiscono un atto
mult cu cât mesajul este
di «pedagogia divina», tuttalpiù che è un
transmis de lideri de
messaggio dato da formatori di
opinie ai BOR, de RO: 1948 - Într-un moment de mare suferinţă, după vexaţiuni, opinione nella Chiesa
umiliri şi detenţie, 36 de protopopi greco-catolici consimt la reclerici din interiorul unirea cu Biserica Ortodoxă. Reportajul îl prezintă ca un “moment Ortodossa Romena, da chierici
instituţiei, secondaţi providenţial mult aşteptat”.
appartenenti all’istituzione,
de unii academicieni. IT: 1948 - In un momento di grande sofferenza, in seguito a vessazioni, seguiti da certi membri
Ne doare cu atât mai umiliazioni e reclusione, 36 decani greco-cattolici aconsentono la dell’Accademia. Ancor più fa
mult cu cât atacul este ricongiunzione con la Chiesa Ortodossa. Il documentario lo presenta male il fatto che l’attacco
come “momento providenziale tanto atteso”.
făcut în preajma
venisse fatto in prossimità
intrării în anul centenarului Unirii. (...)
dell’inizio del Centenario dell’Unione.
Şi totuşi, nedreptăţile la care suntem supuşi din
E comunque, le ingiustizie alle quali siamo sottoposti
partea fraţilor ortodocşi continuă, în pofida sprijinului de
dai fratelli ortodossi continuano, malgrado l’appoggio che
care se bucură în Europa comunităţile româneşti
godono in Europa le comunità romene ortodosse da parte
ortodoxe din partea Bisericii Catolice. Este injust ca
della Chiesa Cattolica. È ingiusto che a noi, i greco-cattolici,
nouă, greco-catolicilor, fraţii majoritari ortodocşi,
i fratelli maggioritari ortodossi, appoggiati da alcune
sprijiniţi de oameni din instituţiile statului, să ne spună că
persone dalle istituzioni dello Stato, ci dicano che il
martiriul Bisericii Române Unite nu a existat!
martirio della Chiesa Romena Unita non è esistito!
Ne doare această tentativă de rescriere a istoriei
Ci fa male questo tentativo di riscrivere la storia della
Bisericii noastre de către BOR, dar şi rescrierea istoriei
nostra Chiesa da parte della Chiesa Ortodossa, come anche
rezistenţei anticomuniste, tentative înmulţite, parcă, în
la riscrittura della resistenza anticomunista che, utimamente,
ultimele luni. Noi, greco-catolicii, ne asumăm istoria aşa
negli ultimi mesi, a quanto pare, si sono moltiplicati. Noi, i
cum a fost şi încercăm să respectăm martirii şi pe cei
greco-cattolici, ci assumiamo la storia così com’è stata e
care au salvat demnitatea poporului român, să vindecăm
proviamo a rispettare i martiri e coloro che salvarono la
rănile în spirit de frăţietate şi nu de pe poziţii de forţă.
dignità del popolo romeno, a far guarire le ferite in spirito di
Acest comunicat este un strigăt de durere făcut cu
fratellanza e non adottando posizioni di forza.
demnitate pentru a ne apăra Biserica şi credincioşii,
Questo comunicato è un grido di dolore emesso con
istoria noastră şi istoria poporului român. Sângele
dignità a scopo di difendere la Chiesa e gli antenati, la
martirilor noştri, sacrificiul lor, mormintele fără cruci ne
nostra storia e la storia del popolo romeno. Il sangue dei
îndeamnă să nu uităm, să spunem adevărul pentru ca
nostri martiri, il loro sacrificio, le tombe prive di croci ci
istoria să nu se mai repete, să nu atacăm pe nimeni ci să
esortano a non dimenticare, a dire la verità perché la storia
păşim cu demnitate în Centenarul Unirii împreună cu
non si ripeta, a non attaccare nessuno, ma ad andare avanti
fraţii ortodocşi”.
Pr. Cristian Sabău
con dignità verso il Centenario dell’Unione, assieme ai
(Pentru a citi articolul întreg
fratelli ortodossi”.
P. Cristian Sabău
click pe: http://www.bru-italia.eu/news_969_ro.php)
(Per leggere l’intero articolo
vai su: http://www.bru-italia.eu/news_969_it.php)

AŞTEPTATA VIZITĂ A PAPEI
FRANCISC ÎN ROMÂNIA
Papa Francisc „a menţionat că doreşte să facă o
vizită pastorală în România, ceea ce ştiam cu toţii şi
aşteptam, dar pentru prima dată a pus un accent ceva
mai clar pe această intenţie”, a afirmat, atent la nuanţe,
ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, LiviuPetru Zăpîrţan, după recenta întrevedere cu Suveranul 8

L’ATTESA VISITA DI PAPA
FRANCESCO IN ROMANIA
Papa Francesco “ha ricordato che desidera effettuare
una visita pastorale in Romania, ciò che tutti sapevamo
ed aspettavamo; per la prima volta, però, è stato più
esplicito relativamente a questa intenzione”, ha affermato
dimostrandosi attento alle sfumature, l’Ambasciatore di
Romania presso la Santa Sede, Liviu-Petru Zăpîrţan,

Pontif în contextul acordării titlului de membru de
onoare al Academiei Române, informează Radio
Vatican.
Audienţa a avut loc miercuri, 8 noiembrie 2017, în
Cetatea Vaticanului. Dacă este adevărat că Papa
Francisc şi-a exprimat şi cu alte ocazii dorinţa de a
merge în România, de această dată, a subliniat
ambasadorul, se poate spune că intenţia Sanctităţii Sale
începe să se contureze de o claritate care nu poate fi
trecută cu vederea. Redacţia Română Radio Vatican a
realizat un interviu cu ambasadorul României pe lângă
Sfântul Scaun (...). În interviu,
redacţia a întrebat: „L-aţi
întâlnit pe Papa Francisc. Ce aer
se simte în privinţa unei
posibile, dorite vizite a Papei
Francisc în România?”
Ambasadorul Liviu -Petru
Zăpîrţan a răspuns: „Audienţa a
fost privată, dar nu a fost
secretă şi, prin urmare, pot să spun – deşi nu am cerut
încuviinţarea şi nu ştiu dacă este chiar corect din partea
mea -, dar pot să spun că Sfântul Părinte a acceptat mai
întâi de toate titlul de membru de onoare al Academiei
Române cu menţiunea: «O fac din prietenie pentru voi,
pentru România», ceea ce deschide inimile în chip
frumos. Apoi a menţionat că doreşte să facă vizita
pastorală în România, ceea ce ştiam cu toţii şi
aşteptam, dar pentru prima dată a pus un accent ceva
mai clar pe această intenţie, în sensul că a spus aşa:
«Încerc să vin anul viitor, dar dacă nu reuşesc, celălalt
an voi veni să vă vizitez»”.
„Sigur, ne umple inima de bucurie şi îi dorim din
toată inima sănătate şi putere Sfântului Părinte ca să
realizeze această vizită pe care noi o aşteptăm cu toţii.
Este o vizită pusă sub semnul deschiderii, de o
generozitate impresionantă a Sfântului Părinte faţă de
problemele lumii contemporane şi faţă de dialogul
dintre religii. Acest fapt mi se pare extrem de
important. Întâi, ideea refacerii unităţii creştine şi apoi,
pe baza aceasta, ideea dialogului creştinismului cu
celelalte religii. Trăim într-o lume destul de măcinată
de contradicţii, măcinată de tensiuni. Trăim într-o lume
în care deseori avem sentimentul că oamenii şi-au
pierdut reperele, nu mai ştiu exact citi busola, nu mai
ştiu încotro e nordul ca să se poată orienta în această
lume. De aceea, mesajul Sfântului Părinte mi se pare de
o relevanţă extraordinară, fiindcă ne trimite la
rădăcinile de cultură şi civilizaţie ale Europei în primul
rând şi apoi ale culturii şi civilizaţiei umane în general.
De aceea, pentru mine, fără a folosi cuvinte mari, vizita
realizată de conducerea Academiei Române la Vatican
a fost cu adevărat istorică.”
Potrivit uzanţei, anunţul oficial cu privire la o
călătorie apostolică a Suveranului Pontif este prezentat
de sala de presă a Sfântului Scaun. Pentru anul viitor,
singura vizită internaţională a Papei Francisc anunţată
oficial este cea din Chile şi Peru (15–21 ianuarie 2018).
http://www.catholica.ro/2017/11/10/asteptata-vizitaa-papei-francisc-in-romania-a-primit-un-accent-mai-clar/

dopo il recente colloquio con il Sovrano Pontefice in
occasione del conferimento del titolo di membro
d’Onore dell’Accademia Romena- informa la Radio
Vaticana.
L’udienza ha avuto luogo mercoledì 8 novembre 2017
nella Città del Vaticano. Se è vero che Papa Francesco ha
espresso in altre occasioni il desiderio di recarsi in Romania,
questa volta –ha sottolineato l’Ambasciatore- si può dire che
l’intenzione di Sua Santità inizi a delinearsi con una
chiarezza che non può essere trascurata. La Redazione
Romena della Radio Vaticana ha realizzato un’intervista con
l’Ambasciatore di Romania presso la
Santa Sede(…) Nell’intervista la
Redazione ha chiesto: “Avete
incontrato Papa Francesco. Che aria
tira quanto ad una possibile e
desiderata visita di Papa Francesco
in Romania?” L’Ambasciatore Liviu
-Petru Zăpîrţan ha risposto:
„L’Udienza è stata privata, ma non è
stata segreta e, di conseguenza, posso dire -anche se non ho
chiesto il permesso e non so se sia corretto da parte miache il Santo Padre ha accettato prima di tutto il titolo di
membro d’onore dell’Accademia Romena con la menzione:
«Lo faccio per amicizia verso di voi, verso la Romania e ciò
ci apre il cuore». Ha poi ricordato che desidera fare una
visita pastorale in Romania, ciò che sapevamo e tutti
aspettavamo, ma per la prima volta ha posto l’accento in
modo più esplicito su quest’intenzione, perché ha detto così:
«Cerco di venire l’anno prossimo, ma se non riuscirò, l’anno
successivo verrò a farvi visita»”.
„Certo, ci riempie l’animo di gioia ed auguriamo con
tutto il cuore salute e forza al Santo Padre per realizzare
questa visita che noi tutti aspettiamo. Si tratta di una
visita posta sotto il segno dell’apertura, di una generosità
impressionante del Santo Padre dinnanzi ai problemi del
mondo contemporaneo e del dialogo tra religioni. Questo
fatto mi sembra estremamente importante. Dapprima
l’idea di rifare l’unità cristiana e poi, in base a questa,
l’idea del dialogo del cristianesimo con le altre religioni.
Viviamo in un mondo abbastanza tormentato da tensioni.
Viviamo in un mondo in cui spesso avvertiamo il
sentimento che gli uomini abbiano perduto i punti di
riferimento, che non siano in grado di leggere
correttamente la bussola, che non sappiano dove sia il
Nord per potersi orientare in questo mondo. Per questo,
il messaggio del Santo Padre mi sembra di una rilevanza
straordinaria, perché ci invia dapprima alle radici della
cultura e della civiltà dell’Europa e poi alla cultura umana
in generale. Per questo, a mio avviso, senza far uso di
grandi parole, la visita resa dal governo dell’Accademia
Romena in Vaticano è stata veramente storica.”
Conformemente all’uso, l’annuncio ufficiale
concernente un viaggio apostolico del Sovrano Pontefice
è presentato nella sala stampa della Santa Sede. Per l’anno
futuro, la sola visita internazionale di Papa Francesco
annunziata ufficialmente è quella nel Cile e Perù (15-21
gennaio 2018).

Traduzione: Ipod. Prof. Giuseppe Munarini
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GÂNDURI ŞI AMINTIRI ÎN POSTUL CRĂCIUNULUI
IT: Il padre Ioan Florin Florescu è un
sacerdote ortodosso di Iaşi. Dopo aver studiato la
Teologia, è stato pubblicista, è stato editore presso le
edizioni “Polirom”, nonché 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, da cui abbiamo preso
sia l’articolo seguente, che pure altri, pubblicati in numeri precedenti.
Purtroppo diamo solamente la versione originale, in lingua romena. Il
padre racconta –non senza umorismo– alcuni ricordi legati all’atto di
digiunare, partendo dall’astinenza da osservare in Avvento.

RO: Părintele Ioan Florin Florescu este

un preot ortodox ieşean. Absolvent al şcolii de Teologie,
fost gazetar, fost 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!), de pe care am preluat atât
articolul care urmează, cât şi altele, publicate în
numerele precedente.

La mine acasă, când eram copil, nu se postea.
Prima dată am văzut un om postind când eram pădurar
la Huşi. În timpul săptămânii locuiam într-un canton
izolat, pe lângă nişte cătune pierdute prin pădure. Deacolo veneau oameni în fiecare zi, să mă ajute la marcat şi să-şi pună deoparte câte-o uscătură. Oamenii
veneau ca la pădure: cu carne, brânză, rachiu, să mâncăm cum trebuie. Numai unul din ei venea cu cartofi
fierţi. Parcă îl văd cum îi scotea din traistă, îi înşira pe-o
pânză şi punea sare peste ei. Ceilalţi rupeau din fripturi, râdeau şi-şi dădeau coate: iar i-a pus fimeia
mâncare de sec. Râdea şi el, ca prostu’ satului, şi muşca
jumate de cartof odată. Pe urmă, în
iarnă, când mă îmbolnăvisem de
pneumonie şi căzusem la pat, prostu’
satului a venit din întâmplare la
canton, să-mi aducă o oală cu miere.
Când m-a văzut în ce hal eram, a dat
fuga acasă şi s-a întors cu o traistă de
buruieni uscate. M-a pus să le fierb şi
să fac în ele o baie fierbinte, apoi m-a
frecat cu seu de oaie şi a doua zi
eram ca nou-născut.
Primul post l-am ţinut pe la 23
de ani, când am intrat la Teologie. Eu nu prea aveam
chef să postesc, dar toţi în jurul meu vorbeau numai
despre asta: începe postul Crăciunului. Și, vezi bine,
acum eram şi eu teolog, trebuia să postesc. Dar nu
vedeam niciun rost în asta, mai ales că mie îmi era
foame tot timpul. Nu ştiu de ce, poate de la foamea pe
care-am tras-o în liceu, sau poate din cauza firii mele
lacome, nu mai contează. Cum să postesc 40 de zile?
Lasă că pe-atunci nu erau ca acum, în toiul iernii, salate,
vinete, ciuperci şi câte şi mai câte. Aşa, şi fructe de
mare. Nici măcar dezlegări la peşte nu erau ca acum
(sau nu se ştia de ele).
De lăsatul secului mă luase jalea. A venit mama şi
mi-a făcut sărmăluţe de post, dar după vreo săptămână,
aşa mă răzbise o foame, că nici nu mai suportam să văd
mâncare de sec. Arătam ca o mâţă leşinat, dar eram şi
tare mândru că ţin postul. Mi se părea că sunt un mare
ascet, ca părinţii de odinioară. Cum ar spune Sfântul
Ioan Scărarul, cu dracul mândriei am alungat dracul
foamei. Spre sfârşitul postului nici nu mă mai interesa

ce mănânc. Mă puneam la masă în silă şi înghiţeam tot ce
mi se punea înainte. Ultima seară, ajunul Crăciunului, a
fost cea mai grea: tot blocul mirosea a friptură la ceaun,
iar eu îmi umpleam farfuria cu scrijele de cartofi. Dar
undeva în mine adânc se lămurea parcă un pic de
bucurie, necunoscută până atunci. Nici n-am mai aşteptat
masa de Crăciun cu nerăbdarea de altădată. Vroiam doar
să înţeleg mai bine bucuria aceea şi să o păstrez cât mai
mult.
Dar cel mai lung post l-am ţinut din
greşeală, când m-am făcut preot. Cam
pe la sfârşitul lui aprilie, de Paşti, abia
ce ieşisem din postul Paştilor, îmi
spune stareţul meu, părintele Clement:
– Măi, am auzit că Înaltul o să te
hirotonească preot. Ar fi bine să
posteşti vreo săptămână, ca să-ţi ajute
Dumnezeu.
M-am apucat iarăşi să ţin post. Ce mai
era o săptămână. Și trece săptămâna,
mai trece încă una, trece şi luna şi tot nimic despre
preoţirea mea. Mă duceam pe la mânăstire, mă arătam
stareţului, căutam vorbă, poate-şi aduce aminte de mine.
Dar nu îndrăzneam să-l întreb nimic pe faţă, pentru că
îmi ziceam: dacă are ceva să-mi spună, nu trebuie eu să-l
întreb. Și am ţinut-o toată vara într-un post, mai ceva ca
la mânăstire. Acum îmi era mai uşor, mă mai învăţasem
între timp, dar totuşi mi se cam urâse de atâta post. Pe la
începutul lui septembrie n-am mai răbdat şi m-am dus la
stareţ.
– Părinte, să mai ţin post?
– Ce post, face el.
– Păi aţi zis astă primăvară să ţin oleacă de post, că
mă face preot. Să mai ţin post?
– Vai de mine, a făcut stareţul, cu mâna la gură. Am
uitat!
Și mi-a dat dezlegare să mănânc, iar după o
săptămână Înaltul m-a hirotonit diacon.
Pr. Ioan Florin Florescu
https://ioanflorin.wordpress.com/2016/11/14/de-vremeapostului/
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MULŢUMIRI PĂRINTELUI AETIUS

GRAZIE A PADRE AETIUS

În cursul verii acestui an, părintelui Aetius Enrico
Pop i-a expirat mandatul de responsabil al comunităţii
româneşti greco-catolice din Padova. Pe baza prevederilor
Conferinţei Episcopale Italiene, preoţii care vin din
străinătate pentru a se ocupa de comunităţile etnice din
Peninsulă pot să stea în această ţară vreme de trei mandate
a câte trei ani fiecare, deci pentru nouă ani în total.
Pr. Aetius s-a născut la Oradea, pe 20
noiembrie 1976. În 15 august 2002, a fost hirotonit
ca preot celibatar, iar după câţiva ani de pastoraţie în
România a fost trimis de către Episcopul său, PS
Virgil Bercea, la un masterat în drept canonic, pe
lângă Institutul “Marcianum” din Veneţia. Începând
din 2008, prin reîntoarcerea în ţară a fostului
responsabil al comunităţii, pr. Florian Guţiu, pr.
Aetius a preluat această responsabilitate, devenind astfel
preotul românilor greco-catolici din Padova.
În prezent, pr. Aetius este administrator parohial în
doua sate, Tesorillo (dieceza de Cadiz) şi Secadero (dieceza
de Malaga), pentru romano-catolicii spanioli.
Îi mulţumim pentru aceşti nouă ani de slujire, pentru
constanţa şi pentru dăruirea lui!
Pr. Cristian Sabău

Durante l’estate di quest’anno, a padre Aetius Enrico
Pop gli è scaduto il mandato di responsabile della comunità
romena greco-cattolica di Padova. In base ai regolamenti della
Conferenza Episcopale Italiana, i sacerdoti che vengono
dall’estero per curare le comunità etniche della Penisola
possono soggiornare in questo paese per tre mandati di tre
anni ciascuno, quindi per un totale di nove anni.
P. Aetius è nato a Oradea, il 20 novembre 1976. Il 15
agosto 2002 fu ordinato sacerdote celibatario e, dopo
alcuni anni di lavoro pastorale in Romania, il suo
vescovo, Mons. Virgil Bercea lo ha inviato a compiere
studi di specializzazione in diritto canonico presso
l’Istituto “Marcianum” di Venezia. A incominciare dal
2008, a causa del rientro in patria dell’ex responsabile
della comunità, p. Florian Guţiu, a p. Aetius fu affidata
questa responsabilità, diventando il sacerdote dei romeni greco
-cattolici di Padova.
Oggi p. Aetius lavora quale amministratore parrocchiale
di due località – Tesorillo (diocesi di Cadiz) e Secadero (diocesi
di Malaga), per i fedeli spagnoli romano-cattolici.
Lo ringraziamo per questi nove anni di servizio, per la sua
costanza e la sua donazione!
Pr. Cristian Sabău

PREOŢI ÎN COMUNITATEA
GRECO-CATOLICĂ DE LA PADOVA

SACERDOTI PRESSO LA COMUNITÀ
ROMENA GR.-CATTOLICA DI PADOVA

Prin terminarea mandatului responsabilului ei, pr.
Aetius Pop, la sfârşitul lunii iunie 2017, Comunitatea Greco
-Catolică de la Padova este în aşteptarea unui nou păstor.
Între timp, de la începutul lunii octombrie, se bucură de
prezenţa pr. Cristian Sabău, care celebrează Sfânta
Liturghie pentru o perioadă de timp scurtă dar preţioasă.
Revederea cu el a fost emoţionantă şi încununată cu un dar
special pe care părintele ni l-a făcut tuturora şi pentru care îi
mulţumim: cartea “Fecioara din Fatima” scrisă de episcopul
martir Ioan Suciu, ediţie completată cu note, adăugiri şi un
bogat “Studiu Final” chiar de către dânsul.
Duminica 15 octombrie 2017, comunitatea nostră a
avut parte de prezenţa şi de concelebrarea la Sfânta Liturghie
a unui oaspete de excepţie: părintele Eduard
Patraşcu. Preot romano-catolic din dieceza de Iaşi,
paroh şi profesor de biblic la Facultatea de Teologie de
acolo, pr. Eduard se numără printre traducătorii
celebrei Biblii de la Iaşi. Devenit –prin studiile pe care
le-a făcut- specialist în limbile vechi în care a fost scrisă
Biblia, pr. Patraşcu este în măsură să entuziasmeze
oamenii oferindu-le cunoştinţe temeinice despre
Cuvântul lui Dumnezeu. În timpul predicii, vorbindu-ne pe
marginea Evangheliei Bunului Semănător, dânsul ne-a dăruit
un cuvânt de învăţătură şi de creştere în credinţă: ne-a
amintit că Domnul seamănă cu generozitate în vieţile
noastre. Puţini sau mulţi, putem să primim darul lui
Dumnezeu. Prin mărturia sa ne-a făcut să apreciem încă o
dată că avem posibilitatea de a ne întâlni duminica în numele
lui Hristos, în comunitatea noastra mică dar inimoasă.
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In virtù dello scadere del mandato del suo responsabile, p.
Aetius Pop, alla fine del mese di giugno 2017, la Comunità
Romena Greco-Cattolica di Padova è in attesa del nuovo
pastore. Nel mentre, dai primi di ottobre, essa riceve il
beneficio della presenza di p. Cristian Sabău, il quale celebra
le Divine Liturgie per noi, per un periodo di tempo breve ma
prezioso. Rivederlo fu molto comovente, anche perché il padre
ha fatto a tutti un dono speciale, per il quale lo ringraziamo: il
libro “La Vergine di Fatima” scritto dal vescovo martire Ioan
Suciu, in un’edizione completata con note, aggiunte e un riccco
“Studio Conclusivo” dal padre Cristian stesso.
Domenica 15 ottobre 2017, la nostra Comunità ha avuto
un ospite molto particolare: don Eduard Patraşcu. Sacerdote
cattolico romeno di rito latino dalla Diocesi di Iaşi,
parroco e insegnante di Sacra Scrittura presso la Facoltà
Teologica di codesta Diocesi, don Eduard si annovera tra
i traduttori della celebre Bibbia romena da Iaşi. Diventato
–grazie agli studi che ha fatto- specialista nelle lingue
antiche in cui fu scritta la Bibbia, don Patraşcu è in grado
di far coinvolgere le persone offrendo loro informazioni
documentate sulla Parola di Dio. Nella sua predica,
partendo dal vangelo del Seminatore, ci ha offerto una parola
d’insegnamento e di conferma nella fede: ci ha ricordato che il
Signore semina abbondantemente nelle nostre vite. Pochi o
numerosi, possiamo accogliere il dono di Dio. Attraverso la sua
testimonianza ci ha fatto apprezzare ancora una volta il fatto di
avere la possibilità di radunarci la domenica nel nome di Cristo,
nella nostra comunità che non è tanto grande, ma che ha un
grandissimo cuore.

Ne-am strâns apoi în jurul mesei de prânz, pentru a ne
bucura la maxim de timpul pe care aveam ocazia de a-l
petrece împreună.
(http://www.bru-italia.eu/news_952_ro.php) Laura Raita

Succesivamente abbiamo proseguito con il pranzo, per
poterci rallegrare al massimo del tempo che avevamo
l’occasione di passare insieme.
(http://www.bru-italia.eu/news_952_it.php) Laura Raita

Iată câteva propuneri pentru Postul Crăciunului 2017:
1) am putea să recităm înainte de Liturghiile duminicale
(de la ora 9.50) o decadă de Rozar. Astfel am evita zgomotul
care se creează şi ne-am pregăti mai bine pentru Jertfa
Euharistică.
2) în acest timp de Post, până la terminarea Praznicului
Crăciunului (31 decembrie), la Liturghie, în locul rugăciunii
“Cred Doamne şi mărturisesc...” ce precedă Împărtăşania
vom recita “Doamne, nu sunt vrednic ca să intri...” (va fi
disponibilă pe foi, în biserică). Această schimbare vremelnică nu
reprezintă o abatere de la tradiţia Bisericii noastre: din
contră, rugăciunea pe care o vom face este prevăzută în
Liturghier, însă se sare întotdeauna peste ea; conţine diferite
teme inspirate din Crăciun. În această perioadă ne vom
familiariza cu o parte necunoscută a spiritualităţii Bisericii!
3) La fiecare sfârşit de Liturghie, înaintea binecuvântării
finale, vom recita împreună o scurtă rugăciune pe care o veţi
găsi în Biserică pe foi.
4) Actul de a ne ruga şi de a posti este personal şi liber,
în sensul că, pe lângă rugăciunile făcute împreună, fiecare –în
secretul inimii sale– este chemat să dăruiască timp şi atenţie
lui Dzeu şi aproapelui. Apărând la Fatima acum 100 de ani,
Maica Sfântă le spunea păstoraşilor: “Jertfiţi-vă pentru
păcătoşi şi rostiţi deseori, îndeosebi când săvârşiţi un
sacrificiu: «Isuse, fac aceasta pentru dragostea ce o am faţă de Tine,
pentru întoarcerea păcătoşilor şi drept reparare a vătămărilor aduse
Neprihănitei Inimi a Sfintei Fecioare Maria»”. De asemenea,
putem adăuga între intenţiile noastre: a) Pentru bună
înţelegerea în România în pragul aniversării Centenarului
Marii Uniri; b) pentru Biserica Greco-Catolică, încă greu
încercată; c) pentru ca Episcopii martiri greco-catolici să fie
beatificaţi cât de curând; d) pentru PS Virgil, episcopul
nostru; e) pentru viitorul preot al comunităţii care trebuie să
vină: să fie un păstor aşa cum Dzeu îl doreşte; f) pentru
comunitatea noastră şi pentru românii emigraţi din zonele
în care locuim: ca Dzeu să dăruiască tuturor conştiinţa că
adevărata avuţie o integrează neaparat şi pe cea spirituală; prin
urmare trebuie să căutăm şi să ne îngrijim de ale sufletului.
Pr. Cristian Sabău

Ecco alcune proposte per il Digiuno di Natale 2017:
1) possiamo recitare prima delle Liturgie domenicali (dalle
9.50) una decina di Rosario. In questo modo potremmo evitare
il rumore che viene a crearsi e prepararci meglio per il Sacrificio
Eucaristico.
2) Durante questo periodo di Avvento, fino alla chiusura
della Solennità del Natale (31 dicembre), alla Divina Liturgia, al
posto della preghiera “Credo Signore e confesso...” che precede la
Comunione reciteremo “Signore, non son degno che tu
entri...”(sarà disponibile in chiesa). Questo cambiamento temporaneo
non rappresenta un’abbandono della tradizione della nostra
Chiesa: anzi, la preghiera che faremo è prevista nel Messale, però
viene sempre ommessa; contiene varie immagini prese dal tema
della Natività. In questo periodo ci concederemo di familiarizzarci
con una parte sconosciuta di spiritualità della Chiesa!
3) Alla conclusione di ogni Liturgia, prima della
benedizione finale, reciteremo insieme una breve preghiera che
troverete in chiesa su fogli.
4) L’atto di pregare e digiunare è sommamente personale e
libero, nel senso che –a parte il pregare in comunità– ognuno
–nel segreto del proprio cuore– è chiamato a dedicare tempo ed
attenzione a Dio e al prossimo. Apparendo 100’anni or sono a
Fatima, la Madonna diceva ai pastorelli: "Sacrificatevi per i
peccatori, e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate
qualche sacrificio: «O Gesù, è per amor tuo, per la conversione dei
peccatori ed in riparazione per i peccati commessi contro il Cuore
Immacolato di Maria»". Possiamo pure aggiungere tra le nostre
intenzioni: a) Per la pace e l’armonia in Romania, sulla soglia
dell’anniversario del Centenario della Grande Unione della
Nazione; b) Per la Chiesa Greco-Cattolica, ancora duramente
messa alla prova; c) perché i Vescovi martiri greco-cattolici
siano baatificati presto; d) per Mons. Virgil, il nostro vescovo;
e) per il futuro sacerdote della nostra comunità che deve ancora
arrivare: che sia un pastore secondo il cuore di Dio; f) per la
nostra comunità e per i romeni immigrati nelle nostre zone:
che Dio semini in tutti la coscienza che la vera ricchezza integra
necessariamente quella spirituale; di conseguenza tutti dobbiamo
essere sempre alla ricerca e curarci anche dell’anima.
P. Cristian Sabău

PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ

Liturghiile se celebrează în fiecare Duminică de la orele 10.00, în
Capela “Corpus Domini” din via Beato Pellegrino 38, Padova. La
Bazilica Sf.Anton (în a 4a duminică a lunii) de la 10.00, în Capela
Arhiconfraternităţii.

Le Liturgie vengono celebrate ogni domenica dalle 10.00, nella
Cappella “Corpus Domini” in via Beato Pellegrino 39, Padova.
Presso la Basilica di S.Antonio (nella 4a domenica del mese)
dalle 10.00, nella Cappella dell’Arciconfraternita.

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO
În aşteptarea numirii noului responsabil/In attesa della nomina del nuovo responsabile: P. Cristian Sabău (Torreglia)
Cell: 3461796071, e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe Munarini (Padova), Cell: 3493586861;
e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it.

FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău.
Numărul următor - de Crăciun.

MAIL COMUNITATE: comunitgr-cat.pd@gmail.com
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FOAIA PAROHIALĂ, editore, p.Cristian Sabău,
Traduzioni e corretture in lingua italiana: prof.G. Munarini.
Prossimo numero - a Natale.

