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„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor; orice vei lega
pe pământ, va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ,
va fi dezlegat şi în ceruri” (Matei 16, 18-19).
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Perioada vacanței
împreună cu Preasfânta Fecioară Maria
prin care s-a biruit rânduiala firii

Î

n lunile iulie și august, luni
de caniculă, razele soarelui
arzătoare ne slăbesc puterile fizice și vădesc limitele ființei
umane. Timpul vieții noastre poate fi
lung sau scurt în funcție de sensul în
care îl privim sau trăim. Creștinii au
o altă dimensiune: dincolo de timpul
și de spațiul lumesc, este veșnicia
trăită cu sfinții îngeri alături de Tatăl
Ceresc. Această experiență a veșniciei pe care au experimentat-o cei
trei Apostoli pe Muntele Tabor, la
Schimbarea la Față a Domnului nostru
Isus Hristos, ne invită să contemplăm,
la rândul nostru, strălucirea gloriei
lui Isus, pentru ca întăriți în credință

și speranță să ne lăsăm pătrunși de
bucuria vieții veșnice la care suntem
chemați, lăsând să se preschimbe și
fața sufletelor noastre.
Maica Sfântă ne acoperă cu acoperământul Său, cu mantia Sa. Este mijlocitoarea noastră, dacă răspundem și noi
cerându-i mântuirea, prin cuvintele:
„Fie mie după cuvântul Tău”. Perioada
marilor Sărbători închinate Preasfintei
Fecioare Maria ne invită să medităm
asupra misterelor vieții Ei. Ea este cea
născută la viață, fiind Maica Vieții, dar
rămasă fără amprenta morții; Mamă,
Născătoare de Dumnezeu, dar rămasă
pururea Fecioară; Adormită, dar
trecând de la moarte la viață.
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Maica Sfântă, la Lourdes (în
Franța), acum 159 de ani, îi spunea
fetiței Bernadette, la grota aparițiilor:
„Eu sunt Neprihănita Zămislire”, adică
nu numai cea concepută fără de păcat,
dar mai cu seama aceea care, și astăzi,
prin mijlocirea și atingerea Ei, poate
reînnoi și regenera întreaga creațiune.
Să o rugăm să ne atingă cu privirea-i
caldă și ocrotitoare de mamă, și să
ne dobândească, prin mijlocirea ei,
bogate și alese haruri cerești, pentru a
primi cu zel reînnoit timpul pelerinajului nostru pământesc.
Sfârșitul Anului bisericesc se încununează cu
postul de vară, și cu Mărita
Sărbătoare a Adormirii
Maicii Domnului și
Strămutării ei cu trupul
și cu sufletul la cer, invitându-ne să nu ne lăsăm
stăpâniți de moarte, ci
să fim și noi izvor de
viață, după modelul
aceleia pe care moartea
nu a ținut-o sub stăpânire,
fiind imaculată – pentru
că nu se putea supune morții
aceea care l-a născut pe însuși
Izvorul Vieții, pe Răscumpărătorul
nostru Isus Hristos.
Oriunde am fi, să ne îndreptăm
gândul spre Acela care nu este niciodată
în „vacanță”, Acela care repede răspunde
solicitărilor noastre din rugăciune și nu
încetează a ne trimite mila iertării Sale
și bucuria harului iubirii Sale.
Timpul
vacanțelor
poate
constitui o ocazie bună și pentru un
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bilanț spiritual asupra anului care
tocmai a trecut, și formarea unor
proiecte și stabilirea unor idealuri
spirituale pentru viitor, pentru a
împlini mai bine voia Domnului în
misiunea vieții noastre, în Biserică, în
familie și în societate.
„Deschide ușa creștine”, „A
bătut la ușa ta cineva, hai deschide
nu mai sta”, sunt cântări frumoase
care ne îndeamnă să deschidem ușa,
poarta sufletului nostru, pentru ca
în el să pătrundă razele purificatoare ale Soarelui măririi, ca să putem
duce zilnic cu bucurie crucea
noastră în lumina credinței,
speranței și dragostei. În
timpul marilor sărbători mariane, suntem
chemați să contemplăm
frumosul și binele care
formează o singură
realitate, într-o singură
persoană: Preasfânta
Fecioară Maria.
O revistă din
Italia, de la Sanctuarul
Marian de la Pompei,
propune pentru viitor rugăciunea
Rozariului,
pentru
unitatea bisericilor. Viața misionară
a fiecărui creștin reprezintă o adevărată și simbolică imagine a Bisericii,
un frumos exemplu de promovare a
culturii întâlnirii și a deschiderii.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
mântuiește-ne pe noi. Amin!
pr . Se r a f i m Iu l i a n Ve s c a n
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Predică la pilda Semănătorului
duminica a XXI-a după Rusalii

Binecuvântat să
fie Dumnezeu
Tatăl cel care
a binevoit să
trimită Semănător
Cuvântul, unicul
Său Fiu, pentru a
semăna în lume,
prin Spiritul Sfânt
semințe dătătoare
de viață. Amin!

D

ragi
credincioși,
în această duminică, a XXI-a după
Rusalii, Biserica ne pune înainte,
spre meditație, o parabola care
vorbește despre un Semănător ce
seamănă sămânță bună și despre
pământul care primește această
sămânță. Textul este luat din
Evanghelia după Luca (Lc 8, 5-15),
în care vedem pe Domnul nostru
Iisus Hristos semnând cuvântul
creator prin cuvinte (predica de
pe munte), fapte (minuni, hrănire
miraculoasă), adică ne prezintă
bunătatea și dărnicia Lui, deoarece seamănă din abundență.
Dar pentru a înțelege mai bine

diversitatea pământului, unde cade
această sămânță, convine a ne uita
în capitolele precedente ale aceleiași
parabole, dar din Evanghelia după
Matei (cap. 13), mai ales întâlnirea
cu cărturarii și cu bătrânii poporului lui Israel, adică cu înțelepții
momentului.
Cuvântul este semănat și pe
acest pământ, dar sămânță nu
este primită deoarece inima lor
este plină de prejudecăți despre
persoana Domnului nostru Iisus
Hristos. În ciuda vindecărilor și
a minunilor făcute, ei se încăpățânează în părerea lor personală
despre legea lui Dumnezeu, și, mai
mult de atât, devin agresivi.
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Domnul nostru Iisus Hristos,
cu iubirea Sa dumnezeiască,
continuă să semene cu dărnicie
cuvântul creator fără a privi la
pământul pe care-l seamănă,
dacă-i bun sau rău, precum spune
psalmul 64, în special versetul 10:
„Râul lui Dumnezeu s-a umplut de
apă; gătit-ai hrana lor, că așa este
gătirea Ta”. Dar și profetul Isaia
(50, 11): „așa va fi cuvântul Meu
care iese din gura Mea; el nu se
întoarce către Mine fără să dea rod,
ci el face voia Mea și își împlinește
rostul lui”. Cuvântul care iese din
gura lui Dumnezeu devine creator,
sau mai bine zis re-creator, deoarece are puterea de a schimba răul
în bine. Spre exemplu, putem să
citim din cartea Genezei istoria lui
Iosif și a fraților săi care l-au vândut
sclav în Egipt.
Însă pământul rămâne, dur
nu primește sămânța în el, deoarece este plin de sine, nu se lasă
rănit de fierul plugului care îl poate
desțeleni. Acest tip de pământ
reprezintă acele persoane care se
tem să creadă, rămân sceptice față
de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt
aceia care își iubesc propriile idei
și sunt orgolioși de ceea ce gândesc
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sau de măreția gândirii lor. Aceștia
nu vor să se convertească indiferent
de minunile din viața lor, deoarece
consideră că acestea sunt rodul
muncii lor.
Acest lucru îl face pe Domnul
nostru Iisus Hristos să spună: „Căci
inima acestui popor s-a învârtoșat
și cu urechile aude greu și ochii lui
s-au închis, ca nu cumva să vadă
cu ochii și să audă cu urechile și cu
inima să înțeleagă și să se întoarcă,

și Eu să-i tămăduiesc pe ei” (Mt.
13,15). El are puterea de a vindeca
rănile noastre sufletești sau trupești,
dar ne cere o singură condiție ca
pământul să fie bun, primitor.
Ne rămâne nouă rolul de a ne
lucra pe noi înșine, pentru a deveni
pământ ce primește sămânță
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Cuvântului. Pământ bun se devine
în fiecare zi. Iar lucrarea noastră
de zi cu zi este de a curăța sau de a
menține pământul curățit de spini
și pălămidă (mulțimea gândurilor
și a grijilor), de pietre (situațiile dificile, pietrificate ale ființei noastre
pe care nu le putem depăși, de suferință fizică, psihică sau spirituală),
de a-l afâna tăind mereu trufia,
mândria și orgoliul care bătătoresc inima și o transformă în cale
călcată în picioare de diavolul, care
fură sămânța.
Fiind mereu vigilenți, atenți
la inspirația Spiritului Sfânt, vom
reuși să menținem pământul
inimii noastre curat și afânat.
Sfântul Pavel ne sfătuiește și ne
întărește în această lucrare prin
cuvintele adresate efesenilor (Ef.
5,14-21): „Deșteaptă-te cel ce
dormi și te scoală din morți și
te va lumina Hristos. Deci luați
seama cu grijă, cum umblați, nu
ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți. Răscumpărând vremea, căci
zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiți
fără de minte, ci înțelegeți care este
voia Domnului. Și nu vă îmbătați
de vin, în care este pierzare, ci vă
umpleți de Spirit. Vorbiți între voi
în psalmi și în laude și în cântări
spirituale, lăudând și cântând
Domnului, în inimile voastre,
mulțumind totdeauna pentru toate
întru numele Domnului nostru
Iisus Hristos, lui Dumnezeu (și)
Tatăl. Supuneți-vă unul altuia, întru
frica lui Hristos”.

Domnul nostru Iisus Hristos
ne luminează prin cuvântul Său
purtător de lumină. Nouă, însă,
ne este suficient să rămânem treji,
purtați de Spiritul Sfânt, oameni vii
plini de viață, nu oameni slabi, fără
voință, împovărați de pietre, spini,
pălămidă, și de altele. Oameni
purtați, animați de Spirit Sfânt
sunt aceia care primesc cuvântul
lui Dumnezeu, care îl îngrijesc și-l
fac să crească în sufletul lor, care
produc roade, bineînțeles fiecare
după capacitatea și talanții pe care
îi are. Aceștia sunt cei cărora le este
dat să cunoască tainele Împărăției
Cerurilor, sunt cei care se hrănesc
zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu și
participă măcar în fiecare duminică
la Sfânta Liturghie, se spovedesc, se
cuminecă cu Sfântul Trup și Sânge.
Despre aceștia se spune: „fericiți
sunt ochii voștri că văd și urechile
voastre că aud” (Mt 13, 16). Sunteți
fericiți pentru că vedeți și ascultați,
fericiți pentru că Dumnezeu este
sprijinul vostru în greutăți și în
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necazuri, fericiți pentru că ați ales
partea cea buna care nu se va lua
de la voi.
Semănătorul, Cel care dă viață,
este Dumnezeu, mai sunt însă și
alții care lucrează împreună cu
Dumnezeu, între aceștia se regăsesc
și părinții. Ei sunt cei care dau viață
fiilor, care îi călăuzesc pe calea lui
Hristos prin cuvinte bune. Lucrarea
cea mai importantă a părinților
este de a-și purta fiii pe calea vieții,
de a-i face vii în Spiritul Sfânt. Este
extraordinar de frumos când vezi
copiii apropiindu-se de Dumnezeu,
și aceasta se petrece mulțumită
părinților. Dar, nu este suficient să
i se dea sfaturi bune copilului, doar
să se semene, este necesar și să fie
îngrijit pentru a da roade. Cuvântul
este bun, dar dacă ceea ce face
părintele (mentalitate, cuvinte care
se vorbesc și nu sunt bune), de ceea
ce zice că este bine să se facă diferă,
atunci și copiii nu mai iau în seama
sfaturile sau consideră că sunt
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minciuni, și asta se vede în viața lor.
Chiar Mântuitorul Hristos spune,
bineînțeles în mod pozitiv, că ceea
ce a văzut la Tatăl face, fiindcă Tatăl
este bun și El face bine totul.
Părinții sunt dătători de viață,
dar și purtători de viață pentru fiii
lor. Este o mare responsabilitate
care uneori împovărează umerii
părinților. Dar dacă suntem mereu
treji în a face bine și a ierta când
se greșește, atunci fiul va avea
un exemplu bun de viață, și mai
devreme sau mai târziu va începe
să urmeze sfatul părinților.
Treji mereu în a gândi și a
împlini cuvântul lui Dumnezeu
în viața noastră și a altora prin
mărturia ce o aducem, mereu laudă,
cinste și închinăciune Dumnezeului
nostru, Tatălui Creator, Fiului
Cuvântul, și Spiritului Sfânt izvor
de viață curgător în veacul veacurilor ce o să fie! Amin!
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pr. Marian Bujor

Parohia Sfinţii Trei Ierarhi din Roma
în pelerinaj la „Montagna Spaccata”

D

uminică 30 iulie 2017,
un grup de credincioși
ai parohiei – care în
parte au participat la Sfânta Liturghie
de la Radio Vatican, și în parte la
Sfânta Liturghie de la Parohia Sfinții
Trei Ierarhi, via Flaminia 353 – în
număr de 35 de persoane, am plecat
în pelerinaj la „Montagna Spaccata”,
în orașul Gaeta.
Am pornit de la Parohie,
mergând pe autostradă până la
ieșirea Cassino. Făcând o mică
pauză pentru mâncare, am pornit
iar la drum în direcția Gaeta. Am
ajuns la Sanctuarul Preasfintei
Treimi (Santuario della Santissima

Trinità) situat pe „Montagna
Spaccata”.
„Montagna Spaccata” prezintă
trei fisuri care conform scrierilor
vechi, s-au deschis în momentul
morții Domnului Hristos pe Cruce,
atunci când s-a rupt în două catapeteasma Templului din Ierusalim,
conform Sfintelor Scripturi.
La Munte se ajunge printr-un
coridor de pe Calea Crucii și se
coboară în fisură prin intermediul
unor scări cu 35 de trepte.
De-a lungul scărilor se poate
observa o formă de palmă imprimată în stâncă, numită Mâna
Turcului. Legenda povestește că un
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turc necredincios a fost invitat să
pună mâna pe stâncă, care la atingerea sa s-a retras, lăsând semnul
palmei sale.
La capătul scărilor se află
Capela Crucifixului, construită pe
o bucată mare de stâncă prăbușită și rămasă blocată între pereții
fisurii la 30 m deasupra nivelului
mării. Capela a fost construită în
prima jumătate a anului 1400 și de
pe acoperișul său se poate admira
crăpătura și marea dedesubt.
Sfântul Filip Neri a fost unul
dintre sfinții care a vizitat de mai
multe ori Capela Crucifixului, și
aici și-a dăruit viața lui Dumnezeu.
Deseori se ruga până târziu în
noapte și deseori adormea pe un
colț de stâncă care apoi a fost numit
patul Sfântului Filip.
Sanctuarul fusese vizitat de
multe persoane importante, Sfinți,
Papi – Papa Pius al IX-lea, regi și
pelerini.

La stânga Sanctuarului se
ajunge coborând niște scări cu 285
de trepte, până la Marea Tireniană
(Mar Tirreno), într-o crăpătură a
Grotei Turcului, deoarece servea
piraților sarazini drept ascunzătoare, care de aici porneau în
prădarea litoralului din 846 până în
915, până ce-au fost învinși de către
gaetani în lupta de la Garigliano.
După vizita la Sanctuar,
grupul de pelerini s-a întors la
Roma cu dorința de a se reîntâlni
după terminarea concediilor din
luna august, începând cu luna
septembrie pentru organizarea
altor pelerinaje.
traducere din italiană:
pr. Ioan Mărginean-Cociş.
pr. Vescan Serafim Iulian
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S-a încheiat etapa eparhială a procesului
de beatificare a servei lui Dumnezeu Rafila
Găluţ: fecioara stigmatizată de la Bocsig

S

-a încheiat faza eparhială
a procesului de beatificare
a servei lui Dumnezeu,
Rafila Găluţ (1910-1939), fecioara
stigmatizată de la Bocsig (jud. Arad).
Acest moment a fost marcat în dimineața zilei de 18 iulie 2017, la Centrul
Pastoral Eparhial „Sf. Vasile cel Mare”
din Lugoj.
Reamintim că la 2
decembrie 2015, Sfântul
Scaun Apostolic al Romei,
prin Congregația Pentru
Cauzele Sfinților, la
cererea episcopului de
Lugoj, Alexandru Mesian,
a acordat Nulla Osta
pentru începerea procesului de beatificare.
Astfel, începerea procesului de beatificare, faza eparhială a avut loc la Lugoj în dimineața
zilei de 4 aprilie 2016, cu prima
sesiune de deschidere, și a continuat
în după-amiaza aceleiași zile cu celebrarea Sfintei Liturghii Solemne în
catedrala „Coborârea Sfântului Spirit”.
Tribunalul cauzei de beatificare a servei lui Dumnezeu, Rafila
Găluţ, faza eparhială a fost constituit din: Prea Sfinția Sa, Alexandru
Mesian, Episcop Eparhial de
Lugoj – actorul cauzei; rvs. pr. dr.
Gabriel Buboi, rectorul Colegiului
Pontifical „Pio Romeno” din Roma
– Postulator; Mons. Angelo-Narcis

Pop, Vicar General al Eparhiei de
Lugoj – Vicepostulator; pr. Alexandru
Ploştinaru, Vicar Judecătoresc al
Eparhiei de Lugoj – Promotorul justiţiei; pr. dr. Marius-Petru Pop, consilier
eparhial și secretar episcopal – Notar
pentru prima sesiune; pr. Gherghel
Petrişor, paroh Zorlenţu Mare –
Notar actuar; pr. Cristian
Chişvasi, paroh Vărădia –
Delegat episcopal; dr. Sergiu
Soica şi ipod. RaimondoMario Rupp – Comisia
de experți în istorie și
arhivistică.
În cel mai scurt
timp, dosarul va fi trimis
Congregației
pentru
Cauzele Sfinților, la Roma
care va continua procesul de
beatificare și canonizare, faza a
II-a – faza romană.
Este nevoie astfel de multă
răbdare, speranță și rugăciune din
partea enoriașilor, dar important este
că Eparhia de Lugoj a putut realiza
prima mare etapă, împlinind astfel
visul a trei episcopi (P.S. Alexandru
Nicolescu, P.S. Ioan Bălan și P.S. Ioan
Ploscaru), care au făcut tot ce le-a stat
în putință ca serva lui Dumnezeu,
Rafila Găluţ, să poată fi ridicată, la
cinstea altarelor.
Raimondo-Mario Rupp
sursă: www.bru.ro
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Forumul asociațiilor de români II

L

a inițiativa și sub organizarea
Ambasadei
României din Italia,
astăzi, 12 august 2017, a avut loc cel
de-al doilea forum al asociațiilor
de români din zona de competență
consulară a misiunii diplomatice din
regiunile-Abruzzo, Campania, Lazio,
Sardinia și Umbria.
Ambasadorul României în Italia,
domnul George Bologan, a deschis
evenimentul printr-un discurs în care
a subliniat importanța cooperării
mediului asociativ pentru unitatea
întregii comunități românești, prezentă

O

după-amiază
petrecută sub semnul îndemnului la unitate, respect,
educație și implicare. Implicare în
tot ce înseamnă promovarea valorilor
comunității noastre, a culturii și tradițiilor ce ne caracterizează.
Orice drum, cât de anevoios ar fi,
e mai ușor atunci când este parcurs în

pe teritoriul Italiei.
În cadrul evenimentului, printre
altele, s-a mai discutat și despre principiile și valorile care ghidează individul
către responsabilitate socială – drepturi, libertăți, dar și îndatoriri fundamentale, cât și despre eficacitatea
integrării prin conduită etică.
La final, s-a confirmat organizarea unor evenimente asemănătoare,
care, prin dialog și comunicare, vin
in sprijinul intereselor noastre, fie ele
culturale, sociale, educaționale, etc.
Manuela Ion
(Cealaltă Romanie)

companie.
Faptul că Ambasada României
în Italia ne este alături nu poate decât
să ne bucure și să ne insufle, în același
timp, încredere și speranță într-un
viitor mai bun al comunității românești din Italia!
Tofan Toader
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Angelus. Adormirea Maicii Domnului.
Papa Francisc: Maria să-l aducă pe Cristos
și în casele noastre!

„M

aria este model de
virtute și credință.
C ontemplâ nd-o
astăzi înălțată la cer, la împlinirea
finală a itinerarului ei pământesc, îi
mulțumim pentru că merge mereu
înaintea noastră în pelerinajul vieții
și al credinței”: a spus papa Francisc
la rugăciunea „Îngerul Domnului”
recitată împreună cu credincioșii din
Piața Sfântul Petru marți, 15 august
2017, solemnitatea Adormirii Maicii
Domnului. La saluturile adresate pelerinilor din diferite țări, Sfântul Părinte
a încredințat Fecioarei Maria „angoasele și suferințele populațiilor care în
multe părți ale lumii suferă din cauza
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calamităților naturale, tensiunilor
sociale sau a conflictelor” și a cerut
pentru toți „un viitor de seninătate
și concordie”. Să ascultăm pe larg, în
traducerea noastră de lucru, ample
pasaje din alocuțiunea Sfântului
Părinte.
«În această zi, solemnitatea
Înălțării Fericitei Fecioare Maria,
Evanghelia o prezintă pe tânăra din
Nazaret care, după ce a primit vestea
Îngerului, pornește în grabă ca să stea
aproape de Elisabeta în ultimele luni
ale sarcinii ei minunate. Sosind la ea,
Maria primește din gura ei cuvintele
care au intrat să formeze rugăciunea
„Ave Maria”: ”Binecuvântată ești tu
între femei și binecuvântat este rodul
trupului tău” (Lc 1,42). Într-adevăr,
darul cel mai mare pe care Maria îi
duce Elisabetei – și lumii întregi – este
Isus, care deja trăiește în ea; și trăiește
nu doar prin credință și prin așteptare, ca în atâtea femei din Vechiul
Testament: din Fecioară, Isus a luat
trup omenesc pentru misiunea sa de
mântuire.
În casa Elisabetei și a
soțului ei Zaharia, unde mai
înainte domnea tristețea
pentru lipsa fiilor, acum există
bucuria unui copil pe cale să
vină: un copil care va deveni
marele Ioan Botezătorul,
înaintemergătorul lui Mesia.
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Și când sosește Maria, bucuria se
revarsă și iese din inimi pentru că
prezența invizibilă dar reală a lui Isus
copleșește totul de sens: viața, familia,
mântuirea poporului, totul! Această
bucurie deplină se exprimă prin vocea
Mariei în rugăciunea minunată pe
care Evanghelia lui Luca ne-a transmis-o și care, după primul cuvânt în
latină, se numește „Magnificat”. Este o
cântare de preamărire a lui Dumnezeu
care săvârșește lucruri mari prin
persoane umile, necunoscute lumii,
cum este chiar Maria, cum este soțul
ei Iosif și cum este chiar locul în care
trăiesc, Nazaret. (...)
[Cântarea] „Magnificat” îl laudă
pe Dumnezeu cel milostiv și credincios, care împlinește planul său de
mântuire cu cei mici și săraci, cu cei
care au credință în El, care se încredințează Cuvântului său, asemenea
Mariei. Iată exclamația Elisabetei:
”Fericită aceea care a crezut!” (v. 45).
În casa aceea, venirea lui Isus prin
intermediul Mariei a creat nu doar o
atmosferă de bucurie și comuniune
fraternă, dar și un climat de credință
care conduce la speranță, rugăciune și
laudă.
Toate acestea am vrea să se
întâmple și astăzi în casele noastre.
Celebrând-o pe Preasfânta Maria
înălțată la cer, am vrea ca ea, încă o
dată, să ne aducă nouă, familiilor
noastre, comunităților noastre, darul
acela imens, harul acela unic pe care
trebuie să-l cerem mereu mai întâi
și mai presus de celelalte haruri, la
care ținem mult, harul care este Isus
Cristos!
Aducându-l pe Isus, Fecioara
Maria ne aduce și nouă o bucurie nouă,

plină de semnificație; ne aduce o nouă
capacitate de a trece cu credință peste
momentele mai dureroase și dificile;
ne aduce capacitatea de milostivire ca
să ne iertăm, să ne înțelegem și să ne
susținem unii pe alții.
Maria este model de virtute și
credință. Contemplând-o astăzi înălțată la cer, la împlinirea finală a itinerarului ei pământesc, îi mulțumim
pentru că întotdeauna merge înaintea
noastră în pelerinajul vieții și al
credinței, este prima discipolă. Și îi
cerem să ne ocrotească și să ne sprijine, să avem o credință tare, bucuroasă și milostivă; să ne ajute să fim
sfinți ca să ne întâlnim cu ea, într-o zi,
în paradis».
După rugăciunea „Îngerul
Domnului”, papa Francisc a încredințat Fecioarei Maria greutățile
multor fii ai ei care se confruntă cu
încercările vieții:
«Dragi frați și surori, Mariei,
regina păcii, pe care astăzi o contemplăm în gloria paradisului, aș dori să-i
încredințez încă o dată angoasele și
suferințele populațiilor care în atâtea
părți ale lumii suferă din cauza calamităților naturale, tensiunilor sociale
sau a conflictelor. Mama noastră
cerească să dobândească pentru toți
consolare și un viitor de seninătate și
înțelegere!».
Primiți la final și Binecuvântarea
apostolică invocată de papa Francisc la
rugăciunea ”Angelus” în solemnitatea
Adormirii Maicii Domnului.
traducere: A. Dancă
sursă: ro.radiovaticana.va:
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R iassunto per gli amici italiani

l periodo delle vacanze insieme
con la Santissima Vergine Maria.
Il periodo delle vacanze può costituirsi
proficuo all’introspezione e all’esame
di coscienza. Come cristiani dobbiamo
guardare oltre la limitatezza del tempo e
dello spazio mondano, e costruire i nostri
ideali a seconda del tempo divino, in vista
dell’ottenimento della visione beatifica del
Signore per tutta l’eternità. Il ruolo della
Santissima Vergine Maria nella Storia
della Salvezza è cruciale, e la sua intercessione presso il Signore può guadagnarci
grandissimi doni di grazia.
melia sulla Parabola del
Seminatore. Dobbiamo lavorare con noi stessi per diventare una terra
accogliente per il seme del Verbo divino.
Essendo sempre attenti alle ispirazioni
dello spirito Santo, riusciremo a mantenere fertile la terra della nostra anima.
Il Seminatore è il Signore, ma un ruolo
importante lo hanno anche i nostri genitori, che ci hanno dato la vita e ce l’hanno
mantenuta. I genitori dovrebbero dare un
buon esempio ai loro figli. Se i genitori sono
sempre svegli nello spirito e pronti sempre
a fare il bene, allora i loro bambini avranno
un buon esempio di vita, e prima o poi seguiranno i consigli dei loro genitori.
a Parrocchia I Tre Santi
Gerarchi di Roma, in pellegrinaggio alla Montagna Spaccata.
Domenica, 30 luglio, dopo aver partecipato alla divina liturgia, i fedeli della
parrocchia, 35 di numero, sono partiti
dalla sede parrocchiale, insieme a p.
Serafim andando in pellegrinaggio alla
Montagna Spaccata, nella città di Gaeta.
Alla Montagna ci si accede attraverso
il corridoio della Via Crucis, poi si scende

O
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nella fenditura per mezzo di una scalinata
di 35 gradini.
Al termine della scalinata c’è la
Cappella del Crocifisso. S. Filippo Neri fu
uno dei Santi che visitò più volte questa
cappella, e ivi decise di abbandonare la
sua vita e dedicarsi a Dio.
Dopo la visita al Santuario, il gruppo
di pellegrini è tornato a Roma con il
proposito di ritrovarsi, dopo le vacanze di
agosto, a settembre per altri pellegrinaggi.
onclusa la tappa eparchiale
del processo di beatificazione
della serva di Dio Rafila Găluţ, la vergine
stigmatizzata di Bocsig, nel più breve
tempo possibile, il dossier verrà inviato
alla Congregazione per le Cause dei Santi,
a Roma, che proseguirà il processo di
beatificazione e canonizzazione, fase II la fase romana.
l forum delle Associazioni
romene II. Su iniziativa e sotto
l’organizzazione dell’Ambasciata Romena
in Italia, il 12 agosto 2017, si è svolto il
secondo forum delle Associazioni romene
nell’area consolare della missione diplomatica, nelle regioni: Abruzzo, Campania,
Lazio, Sardegna e Umbria.
ngelus. Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria. Papa Francesco: “Maria è modello
di virtù e di fede. Nel contemplarla oggi
assunta in Cielo, al compimento finale
del suo itinerario terreno, la ringraziamo
perché sempre ci precede nel pellegrinaggio della vita e della fede – è la prima
discepola. E le chiediamo che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo avere
una fede forte, gioiosa e misericordiosa;
che ci aiuti ad essere santi, per incontrarci
con lei, un giorno, in Paradiso.”
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Programul Parohiei și A sociației
Centrul 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

