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Spiritul Sfânt se păstrează
și se înmulțește prin smerenie și râvnă

D

arul harului divin,
Spiritul Sfânt, se
păstrează și se înmulțește prin smerenie și râvnă.
Mândria și superficialitatea alungă
însă harul ceresc.
Sufletele iubitoare de adevăr
și de Dumnezeu, care îl caută neîncetat pe Hristos, nici nu mai au
nevoie să fie îndemnate de alții; ele
se simt țintuite de Crucea lui Isus și
zilnic recunosc pășirea lor înainte,
progresul lor duhovnicesc, fără însă a
se umple de mândrie. Fiind flamande
după dreptatea virtuților, ele primesc
iluminarea minții în spirit, după
cuvântul lui Hristos Însuși: “Fericiți

cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, căci aceia se vor sătura“!
De fapt, această săturare nu va
fi deplină decât după eliberarea de
trup. Dumnezeu trimite bogățiile
sale în mod gradat, în măsura stăruinței celui ce i le cere. Și, cu toate
darurile primite, aceste suflete nu
se cred a fi cineva, își simt permanent și nimicnicia și josnicia. Nu se
încred în sine niciodată, ci dimpotrivă, de la Domnul așteaptă harul
și împlinirea setei lor arzătoare după
El. Și cu cât primesc mai mult, cu
atât mai neînsemnate se simt, și ard
nesățios după Mirele ceresc. Spiritul
Sfânt le aprinde din ce în ce mai tare.
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Sufletele timide însă, care nu
îndrăznesc să-L ceară pe Spiritul
Sfânt, care se trândăvesc crezându-se
incapabile de așa ceva, care se lasă
pradă indiferenței și nu nădăjduiesc
în Dumnezeu și în faptul că El poate
să le schimbe, să le elibereze de patimi,
aceste suflete pierd veșnicia din cauza
lipsei lor de străduință. La fel și cele
care s-au străduit, dar s-au delăsat,
n-au mai perseverat, au căzut din
nou; si căderea din urmă este cu mult
mai grea și mai grozavă! Au nesocotit
harul ceresc, l-au tratat cu neglijență,
cu indiferență; drept este deci să nu-l
mai primească niciodată!
Când harul de sus ne-a atins,
vrem-nu vrem, trebuie să urcăm, să
luptăm în continuare, altfel suntem
pierduți. Cei care au primit mângâierea harului și se mulțumesc cu
această mângâiere, cu această plăcere
spirituală și se încred în aceasta,
trăind fără grijă, curând de tot vor
cădea în mândrie, inima lor nemaifiind zdrobită ți gândurile lor nefiind
pline de smerenie. Ei se cred ajunși
pe o înaltă treaptă a desăvârșirii, sunt
mulțumiți de ei și, fără sa-și dea seama,
alunecă jos de tot din cauza neatenției
lor și a încrederii în sine și în puterile
lor. Părerea lor înaltă despre ei înșiși
îi face să piardă și puținul har ce li se
dăruise; Isus a spus-o doar: „Celui
ce are i se va da, iar celui ce n-are și
ce i se pare că are i se va lua“. Celui
care Îl iubește cu adevărat pe Hristos,
chiar de-ar face mii de fapte bune, tot
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i se va părea că n-a făcut nimic încă.
Niciodată nu se va lăuda cu faptele
sale. Chiar de ar posti pană s-ar usca,
tot nu va crede că s-a înfrânat. Chiar
de va înțelege lucruri tainice și va
avea descoperiri cerești, i se va părea
că nimic nu știe încă. Unul ca acesta
se topește de dorul după Dumnezeu și
nimic altceva nu mai știe.
Se află într-o continuă și înfrigurată așteptare, cuprins de dorința
arzătoare de a se uni cu Hristos.
Așteptarea aceasta îi este susținută
de credința certă că va obține până
la urmă mântuirea deplină, scăparea
de patimi și sfințirea trupului ca sa-L
poată primi într-însul pe Spiritul Sfânt.
Sunt necesare însă încercări multe,
grele și neîncetate pentru a determina
un suflet să ajungă în starea aceasta.
Este vorba de o maturitate spirituală
ce se câștigă după multă experiență.
Și numai dacă va rezista tuturor ispitelor ce i se pregătesc de către răutatea
diavolului și nu va cădea, ci le va birui
prin răbdare, numai atunci acest
suflet se va învrednici de darurile
Sfântului Spirit. Sfințenia nu coboară
pe pământ decât în aceste vase alese,
care s-au curățit cu multă străduință
și cu muncă istovitoare.

Pr. Serafim Iuluan Vescan
(din cartea: Pocăința sau
Întoarcerea la Dumnezeu, Extrase din
Omiliile duhovnicești ale Sfântului
Macarie
Egipteanul,
Editura
Bizantină, București)
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Sărbătoarea Popoarelor la Roma

D

uminică 21 Mai 2017
am participat cu
un grup de credincioși din parohia noastră, Sfinții
Trei ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan,
la Sărbătoarea Popoarelor, care a
avut loc în Piața Sfântul Ioan din
Lateran. Evenimentul se desfășoară în fiecare an, în cea de-a treia
duminică a lunii mai, anul acesta
fiind cea de-a 26- a ediție, cu tema;
,,Construim poduri, nu ziduri,, Papa Francisc. Sărbătoarea are
ca scop reliefarea, prezentarea şi
împărtăşirea caracterului multicultural şi multietnic al comunităților
de emigranți prezente la Roma.
Înainte de Sfânta liturghie
s-a ținut un program la Seminarul
Pontifical Roman Major pe tema:
,,Comunitatea migranților, Biserica
și orașul Roma: femeile în dialogul
pentru integrarea între popoare”.
Sfânta Liturghie din Bazilica
Sfântul Ioan din Lateran a fost

prezidată de PS Mons. Augusto
Paolo Lojudice, iar răspunsurile au fost date de către membrii
Comunității Catolice multietnice
din Roma. Comunitatea noastră
de rit bizantin, s-a făcut prezentă
prin intonarea unei cântări religioase, înainte de citirea Evangheliei.
La ora 14.30, după terminarea
programului religios, în piața
din fața bazilicii, a început sărbătoarea popoarelor cu o prezentare
de mâncăruri tradiționale din mai
multe țări, cu dansuri și cântece.
Parohia noastră a prezentat un
mic program artistic, constând în
interpretarea unor cântece populare de către interpreta Steluța
Floriștean. Ne-am bucurat să
putem arăta tuturor portul nostru
tradițional, fiind îmbrăcați în
costume populare și purtând
tricolorul la piept. La final am
avut parte și de o masă bogată, cu
mâncăruri tradiționale românești.
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La parohia noastra a fost
oficiată Sfânta Liturghie de către
părintele rector Gabriel Buboi de la
Colegiul Pontifical Pio Romeno, iar
răspunsurile au fost date de un grup
de seminariști, deoarece părintele
paroh Serafim Iulian Vescan a fost
prezent la Liturghia arhierească de
la bazilica Sfântul Ioan din Lateran.
Această întâlnire a fost o ocazie
bună pentru credincioșii parohiei
de a cunoaște mai bine celelalte
comunități, de a lega noi prietenii,
de a discuta problemele cu care se
confruntă preoții diverselor comunități, dar și problemele cu care se
confruntă românii din Italia.
Pr. Serafim Vescan Iulian
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Parohia Roma Nord
în pelerinaj pe insula Capri

C

apri,
mica
insulă
muntoasă din Marea
Tireniană, vestită pentru
peisajele sale unice, este situată la
intrarea în Golful Napoli. Denumită în
antichitate Caprea, Insula Capri a fost
colonizată de greci încă din secolul al
VII-lea î.Hr. În cele două orașe importante ale insulei, Anacapri și Capri,
există ruine printre care se numără și
vilele împăratului Tiberiu, care atestă
prezența coloniilor grecești pe insulă.
Așezarea principală este Capri,
orășel situat în partea estică. Portul
pitoresc Marina Grande se află pe
coasta de nord, iar la vest se ridică
orașul Anacapri. Insula este vizitată
anual de peste jumătate de milion
de turiști. Vizitatorii pot ajunge de
la Capri la Anacapri străbătând cele
784 de trepte săpate în stâncă. La

nord-vest de Anacapri se află cele
mai mari atracții turistice ale insulei:
vestita Grotă Albastră, Villa Jovis,
Arco Naturale, Grota Bianca, Marina
Piccola, Bazilica Sfântul Mihail, Villa
San Michele etc.
Din dorința de a vizita aceste
locuri minunate, am decis să organizăm un pelerinaj pe această insulă.
Astfel, în seara de 27 mai, ne-am
adunat în număr de 62 de persoane
pentru a celebra Sfânta Liturghie, la
care au dat răspunsurile doi teologi
de la Colegiul Pontifical Pio Romeno,
după care, pe la miezul nopții am
pornit la drum. În parohia noastră, a
celebrat Sfânta Liturghie de duminică
pr. Lucian Lechințan SJ.
La ora 05:00 dimineața am
ajuns la Napoli, unde ne-am îmbarcat
pe feribot, pentru a ajunge pe insula
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Capri. După ce am ajuns pe insulă, am
urcat pe un vaporaș, și timp de o oră
am făcut înconjurul insulei, vizitând
cele mai importante obiective turistice.
La final am coborât pe insulă pentru a
o vizita. Am urcat cu funicularul până
sus, la orașul Capri, de unde am putut
admira peisaje extraordinare. După ce
am vizitat acest oraș, am luat prânzul
împreună, împărțind frățește fiecare,
după care am plecat spre orașul
Anacapri pentru a-l vizita și pe acesta.
O parte din persoanele mai curajoase,
au ales să facă o mică experiență, plimbându-se cu telescaunul.
În jurul orei 15.30, ne-am
îmbarcat din nou pe vapor pentru a
ne întoarce la Napoli, unde ne aștepta
autocarul care urma să ne aducă
înapoi la Roma. Iată mărturiile celor
doi studenți teologi care ne-au însoțit
în pelerinaj:
,,Particip pentru a doua oară la
o ieșire cu credincioșii parohiei Sfinții
Trei Ierarhi din Roma. O data ajunși
la Napoli am pornit cu feribotul din
Golful orașului undeva, in jurul orei
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05:00 dimineața și am avut prilejul de
a vedea minunatul răsărit de soare, pe
mare. Am rămas impresionat de frumusețea naturală a insulei, cât și de obiectivele turistice pe care le-am putut vizita.
Vizita ghidată, pe o ambarcațiune, în
jurul insulei ne-a dat posibilitatea
să admirăm grotele naturale pe care
aceasta le are, dar și clădirile impunătoare care puteau fi observate din larg.

Cruce Și Înviere, Nr.3 (70), Mai-Iunie 2017

Aduc cu acest prilej mulțumiri
părintelui Serafim și credincioșilor care
ne-au oferit ocazia de a-i însoți în pelerinaj! Lăudat să fie Isus!” (Emanuel
Gavrilaș)
,,În 27-28 mai am participat
împreună cu parohia Sfinții Trei Ierarhi,
Vasile Grigore si Ioan la o frumoasă
excursie pe Insula Capri. Această ieșire
a avut un caracter atât spiritual (am
participat la Sfântă Liturghie și ne-am
rugat împreună), cât și cultural-artistic.
Pot să mărturisesc că nu am văzut doar
locuri cu adevărat unice ca valoare
culturală, ci și minunățiile naturale, pe care le ascunde această insulă.
Totodată, am rămas plăcut impresionat
văzând modul în care trăiesc oamenii
de acolo. M-am reîntors mai încărcat
de viață și dornic de a vizita și alte

locuri. Se cuvine să-i aducem mulțumiri pentru acesta frumoasă excursie
atât Domnului, cât și părintelui
nostru Serafim Iulian Vescan, pentru
buna organizare și pentru tot ceea ce
a făcut pentru noi.” (Radu Emanuel
Moldovan)
Deși am fost un grup destul de
numeros, pe parcursul întregii zile am
rămas uniți pentru a vizita frumoasele locuri de pe insulă. La întoarcere,
pe autocar, am recitat un Rozariu
de mulțumire, după care au urmat
cântece, poezii, bancuri și voie bună.
Astfel, ne-am întors fericiți și mulțumiți la casele noastre, pentru că am
avut această ocazie minunată de a
vizita locuri superbe, petrecând o zi
frumoasă împreună.
Maria Moldovan
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IPS Gianfranco Girotti, în parohia Roma Nord

C

u ocazia Zilei Internaționale
a copilului și a măritului
praznic al Rusaliilor, credincioșii parohiei noastre ,,Sfinții Trei
Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan” au
organizat, în data de 4 iunie 2017, un
frumos program pentru a sărbători.
Programul a început cu primirea
Arhiepiscopului Gianfranco Girotti,
după care a urmat sfânta liturghie
prezidată chiar de Excelența Sa. Înainte
de începerea sfintei liturghii, studenții
teologi au cântat troparul:
,,Împărate ceresc”. La
masa Sfântului Altar
au fost prezenți: părintele Ioan Alexandru Pop,
coordonator național în
Italia, părintele paroh
Serafim Iulian Vescan,
doi preoți indieni care
studiază la Universitatea
Pontificală
Urbaniana
din Roma și diaconul Piț
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Daniel. Răspunsurile la liturghie au
fost date de către studenții teologi de
la Colegiul Pontifical Pio Romeno din
Roma: Radu Moldovan, Ovidiu Legean,
Alexandru Farc și Dariu Comes.
Cuvântul de învățătură a fost rostit
de către Excelența Sa, Arhiepiscopul
Gianfranco Girotti, care a prezentat
atât importanța Coborârii Spiritului
Sfânt în istoria mântuirii, cât și
importanța Spiritului Sfânt în viața
noastră. Totodată, ne-am bucurat
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să îl avem în mijlocul nostru pe
Consilierul Doctor Octavian Haragoș
care a adus mesajul și salutul din
partea Ambasadei României în Italia.
Mesajul ambasadorului cu această
ocazie a fost trimis în scris, dinainte,
precizând printre altele: ,,doresc să
exprim sincere aprecieri pentru activitățile parohiei şi ale Asociației Centrul
Cultural Român și pentru aceste inițiative patronate, alături de comunitatea
greco-catolică română din zona de
nord a Romei, confirmând și acordarea

patronajului Ambasadei României în
Italia alături de alte asociații ”.
După liturghie a avut loc binecuvântarea frunzelor de nuc și parastasul
pentru cei trecuți la Domnul. Înainte
de agapa fraternă la care au participat
toți credincioșii și invitații, gustând
tradiționalele mâncăruri românești,

părintele paroh Serafim Iulian Vescan
a mulțumit tuturor celor prezenți
și credincioșilor pentru contribuția
în vederea pregătirii acestei zile de
sărbătoare, totodată oferind în semn
de recunoștință Arhiepiscopului
Girotti și reprezentantului Ambasadei
Române în Italia, cartea cardinalului,
de pie memorie, Iuliu Hossu ,,La
nostra fede è la nostra vita”. Bucuria
credincioșilor și a invitaților a fost
împărtășită și prin fotografiile pe care
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aceștia le-au făcut împreună.
Cea de-a doua parte a programului
a avut loc în teatrul parohiei, unde, pe
lângă spectacolul oferit, s-au putut
admira atât costumele tradiționale ale
grupurilor de copii veniți din America
latina și Italia, cât și porturile populare
românești din diferite zone ale țării.
Ne-am bucurat și de prezența interpretei
Steluța Floriștean care ne-a încântat cu
cântecele ei. Toți copiii prezenți au primit
din partea parohiei câte o diplomă de
participare, cu ocazia sărbătoririi zilei
internaționale a copilului.
La sfârșitul programului, părintele

paroh Serafim Iulian Vescan a anunțat
următorul pelerinaj la sanctuarul
marian Divino Amore, pelerinaj
nocturn pe care parohia îl face în
fiecare lună.
Pr. Serafim Iulian Vescan

Știri din parohie

• Vineri 18 mai 2017 la Ambasada României din Italia a avut loc o întâlnire cu doamna
Andreea Păstârnac, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni. Întâlnire la care a fost
prezent și domnul ambasador al României în Italia, George Bologan. Iar Sâmbătă 19
mai 2017 a avut loc întâlnirea la Academia Română din Roma.
La aceste întâlniri s-a desfășurat a doua etapă de lansare a Programului „Limba română-educație și comunicare”, prin care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
sprijină cursurile alternative de limba română. La acest eveniment au participat reprezentanți ai cultelor religioase românești din Italia, alături de o parte dintre copiii care
participă la școlile duminicale organizate de acestea. Cu acest prilej, demnitarul român
a subliniat importanța segmentului religios în păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor din afara granițelor și a distribuit participanților suporturi de curs
achiziționate în cadrul Programului.
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• În data 13 mai 2017 seara, un grup
de credincioși ai parohiei noastre,
împreună cu părintele paroh au pornit
în pelerinajul lunar la Sanctuarul de la
Divino Amore. Luna aceasta a avut o
însemnătate mai profundă, deoarece
s-au împlinit 100 de ani de la aparițiile de
la Fatima. La acest pelerinaj au fost peste
30 de preoți participanți.
• În 13 mai 2017, de la ora 9, la Academia
Romana din Roma a avut loc un simpozion internațional de studii despre
Cruce Și Înviere, Nr.3 (70), Mai-Iunie 2017
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Cultura și Civilizația de la Muntele Athos, la care a participat și parohul nostru, pr.
Serafim Vescan Iulian. La eveniment au fost prezenți: doct. Giuseppe Sergio Balsama,
S.E.R Mitropolitul Gennadios, S.E.R. Mons. Siluan, reprezentanți de la Iera Epistasia
de la Comunitatea Sacră monastică din Muntele Athos, doct. Anastasios Douros din
Salonicco.
• Pe data de 26 mai 2017, cu ocazia aniversări a 80 de ani de la fondarea Colegiului
Pontifical Pio Romeno și a 90 de ani de la semnarea Concordatului între Sfântul Scaun
și Romania, a fost organizat un simpozion la Institutul Pontifical Oriental, la care a
participat și parohul nostru pr. Serafim Iulian Vescan. La acest eveniment a fost prezent
și Preasfințitul Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj-Gherla, care a vorbit pe tema
,,1993 - Din nou Colegiul Pio Romeno”. Pe lângă dânsul, au fost prezenți și alți profesori doctori, episcopi, și Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, Liviu-Petru
Zăpârțan.

Discursul Papei Francisc cu ocazia audienței
Colegiului Pontifical Pio Romeno

„D

ragi frați și surori, vă salut cu
afecțiune, fericit să vă întâlnesc la
cea de-a 80-a aniversare a întemeierii sediului
vostru. Este o ocazie de a fi recunoscători lui
Dumnezeu și tuturor celor care, în decursul
anilor, s-au străduit ca Colegiul Pio Romeno să
contribuie bine la formarea viitorilor Păstori.
Drumul pe care îl faceți se încadrează într-o
istorie care începe înaintea voastră și, în
același timp, este plină de așteptări pentru
viitorul Bisericii greco-catolice române. Aș
vrea, de aceea, să vă urez două lucruri: să
păstrați memoria și să cultivați speranța.
A păstra memoria. Colegiul vostru a
apărut într-o perioadă de creștere pentru
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Comunitățile catolice orientale. Mai târziu a
resimțit evenimentele tragice legate de persecuția ateistă pentru a asista apoi la o frumoasă
renaștere și la deschiderea din ultimii ani spre
noile provocări. Această istorie, făcută din
mari mărturisitori ai credinței și din momente
de încercare, din ierni grele și primăveri înfloritoare, vă aparține. Este bine să o păstrați, nu
pentru a rămâne ancorați în trecut, ci pentru
a trăi evenimentele pe care fiecare epocă le
prezintă cu sprijinul unei memorii evanghelice vii, care îmbrățișează o istorie mai mare
decât noi și rămâne mereu deschisă la lucrarea
Spiritului. A fructifica, prin rugăciune și
studiu intensiv, ceea ce Domnul a împlinit în
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Poporul său, este o frumoasă oportunitate în anii pe care îi petreceți la Roma,
unde puteți respira și universalitatea
Bisericii.
Întărind memoria voastră eclezială,
veți fi ajutați să învingeți o ispită
periculoasă care se va putea prezenta:
aceea de a se acomoda în mediocritate,
de a se mulțumi cu o viață normală în
care totul merge înainte fără elan și fără
înflăcărare și unde, mai degrabă sau mai
târziu, se sfârșește prin a deveni custozii
geloși ai propriului timp, ai propriilor
siguranțe, al propriei bunăstări. În
schimb, stimulați de exemplul marilor voștri
mărturisitori ai credinței, aspirați la un
ministeriu înflăcărat de Evanghelie care să
aibă gustul puternic și genuin al darului. Un
Păstor, ca discipol conformat lui Cristos care
și-a dat viața ”până la sfârșit” (In 13,1), nu-și
poate permite să coboare la înțelegeri cu o
viață mediocră sau să se adapteze la situații
fără să riște nimic. Colegiul vostru să fie tot
mai mult un ”antrenament” în care să vă
pregătiți la dăruirea vieții cu disponibilitate;
studiile voastre, instrumente de slujire pentru
Biserică astfel încât să îmbogățească și vasta
tradiție culturală a scumpei voastre Țări. A
păstra memoria, așadar, nu înseamnă doar
o simplă amintire a trecutului, ci punerea
bazelor pentru viitor, pentru un viitor de
speranță. Dacă nu se păstrează memoria, vom
ajunge în mediocritatea clericalismului.
A cultiva speranța este cea de-a doua urare
a mea. Este atât de mult nevoie de a alimenta
speranța creștină, acea speranță care dăruiește o privire nouă, capabilă să descopere și
să vadă binele, chiar și atunci când este întunecat de rău: ”Dacă speranța învigorează ochii
noștri, vom vedea ceea ce este ascuns”, a scris
Sfântul Efrem (Carmen Nisib., 70). Faptele
Apostolilor, pe care Liturgia o propune pentru
noi în acest timp al Paștelui, arată cum Biserica,
care trăiește cu încredere în Cel înviat și perseverează în rugăciune, în comuniune și caritate, nu pierde niciodată din vedere această
speranță și o dăruiește lumii, chiar și când este

fără mijloace, neînțeleasă și combătută. Casa
voastră, este urarea mea, să fie un cenaclu în
care Spiritul să formeze misionari de speranță,
purtători molipsitori ai prezenței Celui înviat,
curajoși în creativitate și niciodată descurajați în fața problemelor și a lipsei mijloacelor.
Spiritul Sfânt să trezească în voi și dorința de
a căuta și promova, cu inima purificată, calea
armoniei și a unității între toți Creștinii.
Dragi frați și surori, în timp ce, prin
intermediul vostru, salutul meu își dorește
să ajungă la Arhiepiscopul vostru major și la
Episcopii Sinodului, aș vrea să mă adresez cu
afecțiune și studenților Colegiului Pontifical
Sfântul Efrem aici prezenți și pe care comunitatea voastră îi primește. Întâlnindu-vă, mă
gândesc la situația în care se află numeroși
credincioși din ținuturile voastre, numeroase
familii care sunt obligate să-și părăsească
casa în fața năvălirii violenței și a suferinței.
Pe acești frați și surori doresc să-i îmbrățișez în mod special, împreună cu Patriarhii
și Episcopii lor. Împreună cu ei invoc darul
pascal al păcii: Isus, adăpostul care încurajează și aduce mângâiere, ”speranța celui
fără speranță” (cf. Sf. Eferm, A doua venire a
Domnului Nostru, 24-25), să inspire inimile și
mințile pentru ca, în sfârșit, să se deschidă căi
de reconciliere și de bine. Vă mulțumesc și vă
cer, vă rog, să nu uitați să vă amintiți de mine
în rugăciunile voastre”.

Traducere: A. Dancă
Sursa: ro.radiovaticana.va
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R iassunto per gli amici italiani

L

e anime che amano la verità e Dio, che cercano
Cristo incessantemente, non hanno bisogno
di una spinta dall’esterno; esse si sentono unite alla
Croce di Gesù e, giorno dopo giorno, conoscono il
loro progredire nella vita spirituale, senza però riempirsi di orgoglio. […]
Le anime timide invece, quelle che non osano chiedere
lo Spirito Santo, che oziano pensandosi incapaci di una
tale dignità, che si lasciano preda all’indifferenza e non
sperano nel Signore e nel fatto che Egli può cambiarle,
può liberarle dalle passioni, queste anime perdono
l’eternità per colpa della loro carenza di fervore.

D

omenica 21 maggio un gruppo di fedeli della
nostra parrocchia, accompagnato dal parroco,
p. Serafim Iulian Vescan, ha partecipato all’annuale
Festa dei Popoli in Piazza San Giovanni in Laterano.
Quest’anno arrivata ala ventiseiesima edizione, la
festa ebbe come tema, che fu scelto da Papa Francesco:
“Costruire Ponti, non Muri”.
La Festa cominciò alle 10 nel Pontificio Seminario
Romano Maggiore con il forum: “Comunità migranti,
Chiesa e Città di Roma: donne in dialogo per l’integrazione tra i popoli”. In seguito venne celebrata la
santa messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
La nostra comunità ebbe l’onore di intonare un canto
religioso prima della lettura del Vangelo.

Alle 14:30 si diede il via alla festa, in piazza San
Giovanni. La nostra parrocchia ha presentato un
piccolo programma artistico, l’interprete Steluța
Floriștean interpretando dei canti folklorici ed
essendo tutti vestiti in abiti tradizionali romeni.
ellegrinaggio della nostra parrocchia a Capri.
La sera del 27 maggio, un gruppo di 62 parrocchiani si sono radunati, insieme a p. Serafim, nella
nostra chiesa, per celebrare la divina liturgia.
Partendo poi a mezzanotte, sono arrivati a Napoli
verso le 5 del mattino. Lì si sono imbarcati sul
traghetto, che gli portò sull’Isola Azzurra. La visita
comprese un viaggio col vaporetto in torno all’isola
e il percorrere dei siti storico-culturali più importanti a Capri. Le persone più coraggiose hanno avuto
l’opportunità di testare la seggiovia di Anacapri.
Alle 15:30 tutto il gruppo si imbarco sul traghetto,
direzione Napoli, dove il pullman era pronto per il
viaggio di ritorno verso Roma.
l 4 giugno abbiamo organizzato una festa in
parrocchia, in occasione delle Pentecoste e della
Giornata Mondiale del Bambino. Abbiamo avuto
come distinto ospite l’Arcivescovo Gianfranco
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Girotti, il quale ha celebrato la divina liturgia,
avendo in torno a se i sacerdoti concelebranti:
Ioan Alexandru Pop, coordinatore nazionale in
Italia, Serafim Vescan Iulian, parroco della nostra
comunità, due sacerdoti indiani, studenti presso
la Pontificia Università Urbaniana ed il diacono
Piț Daniel. Le risposte le hanno date gli alluni del
Pontificio Collegio Pio Romeno: Radu Moldovan,
Ovidiu Legean, Alexandru Farc e Dariu Comes.
Allo stesso tempo fra di noi si trovava anche il signor
Octavian Haragoș, Consigliere all’Ambasciata della
Romania in Italia. I due ospiti hanno ricevuto dopo
la celebrazione eucaristica, come dono da parte della
nostra comunità, il libro di memorie del Cardinale
dei pia memoria Iunliu Hossu, in edizione italiana:
,,La nostra fede è la nostra vita”.
La seconda parte del programma si svolse nel Teatro
della parrocchia, dove vi fu uno spettacolo. Alla fine
i bambini ricevettero dei diplomi di partecipazione,
in occasione della Giornata internazionale dedicata
ai bambini.
Notizie dalla parrocchia
13 maggio: XVI Convegno Internazionale di Studi
sulla Cultura e Spiritualità della Santa Montagna „Il
Monte Athos e la fondazione dei primi monasteri”.
18 maggio: all’Ambasciata della Romania in Italia
si è svolto un incontro con la ministra degli affari
esteri, romena, Andreea Păstârnac.
19 maggio: Incontro con la stessa ministra all’Academia della Romania di Roma.
13 maggio: pellegrinaggio mensile al Santuario del
Divino Amore.
26 maggio: Convegno presso il Pontificio Istituto
Orientale di Roma, all’anniversario degli 80 anni
dalla fondazione del Pontificio Collegio Pio Romeno
e 90 anni dalla firma del Concordato fra Santa sede
e la Romania.
PP Francesco: „....Custodire la memoria. Il vostro
Collegio è sorto in un periodo di sviluppo per le
Comunità cattoliche orientali; in seguito ha risentito delle tragiche vicende legate alla persecuzione
ateista; per poi assistere a una bella rinascita e
aprirsi negli ultimi anni a nuove sfide. [...] Coltivare
la speranza è il mio secondo augurio. C’è tanto
bisogno di alimentare la speranza cristiana, quella
speranza che dona uno sguardo nuovo, capace di
scoprire e vedere il bene, anche quando è oscurato
dal male...”
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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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