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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,
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Toamnă bogată în roade spirituale

U

n nou început de
an bisericesc, de
an școlar și universitar; odată cu sosirea toamnei, noi
speranțe, noi proiecte de viitor, și
nu în ultimul rând, noi provocări și
noi progrese în viața noastră spirituală, ne conduc mai departe, în
pelerinajul nostru lumesc.
La baza înțelegerii, a comunicării dintre familii, și între diferite generații din aceeași familie
și societate, punctul fundamental
este relația de iubire cu Dumnezeu.
Relația zilnică cu persoanele Sfintei
Treimi se manifestă prin trăirea
credinței cu speranță. Papa Benedict
al XVI-lea a decretat în 2012 Anul
Credinței, la aniversarea a 50 de ani
de la deschiderea celui deal doilea
Conciliu din Vatican, de către

Sfântul Ioan al XXIII-lea, papă.
O toamnă bogată în evenimente bisericești și în parohie
și în Asociația noastră, a inclus:
Prezentarea Albumului Aniversar
„Un deceniu de misiune românească în Roma Nord” (28 septembrie), Festivalul „Româncuța
în bucătărie”, a VI- a ediție (22
octombrie), pelerinaje la Veneția
(la sfârșitul lunii octombrie), întâlnirea Asociațiilor române din Italia
la Academia Română din Italia, în
prezența domnului Ambasador
George
Bologan,
realegerea
Consiliului pastoral al parohiei
și Consiliul director al Asociației
Sfinții Trei Ierarhi din Roma Nord.
Sfinții din aceste două luni ne
invită să redescoperim iubirea prin
exemplul lor, copilăria spirituală a
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Sfintei Tereza de Lisieux, sărăcia și
simplitatea Sfântului Francisc de
Assisi, profunzimea Sfintei Tereza
de Avilla, ardoarea iubirii altor
sfinți cum este Sfânta Margareta
Maria Alacoque, precum și sfinții
și drepții părinți Ioachim și Ana,
părinții Maicii Domnului (9
septembrie). Amintim credința
Sfinților Apostoli: Iacob, Toma
și Filip. Dar să nu uităm de spiritualitatea Sfântului Dionisie, de
forța convertirii Sfântului Andrei
Criteanul și de tăria în lupta
credinței a izvorâtorului de mir,
Sfântul Dumitru; sfinți orientali.
Suntem invitați să redescoperim iubirea lui Dumnezeu

în natură, în cel de lângă noi, în
exemplul sfinților din Biserică,
și să-i ajutăm și pe ceilalți să o
poată descoperi. Sfânta Tereza de
Calcutta era pe aceeași traiectorie
de gândire cu Mahatma Gandhi
care spunea: „Ia un surâs și oferă-l
celui care nu l-a avut niciodată. Ia
o rază de soare și condu-o în zbor
acolo unde domnește încă noaptea.
Descoperă un izvor și spală-l pe cel
care trăiește în noroi. Ia o lacrimă și
pune-o pe fața celui care nu a plâns
niciodată . Ia curajul și pune-l în
sufletul celui care nu știe să lupte.
Descoperă viața și povestește-o
celui care nu-i înțelege rostul. Ia
speranța și trăiește în lumina ei. Ia
bunătatea și dă-o celui care nu știe
să dăruiască. Descoperă iubirea și
răspândește-o în lume”.
Două arme puternice avem
la începutul anului nou bisericesc care începe cu 1 septembrie, Sfânta Cruce (14 septembrie)
și Maica Domnului (8 septembrie). Crucea lui Hristos este noul
pom al vieții din care cu toții,
gustând cu credință, vom primi
viața veșnică. De aceea în mărita
Sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci
vom pune toată grija cea lumească
în brațele deschise și întinse ale
Mântuitorului, cântării „Crucii
Tale ne închinăm Hristoase și
Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o
mărim .
pr. Serafim Iulian Vescan
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Părintele Serafim,
un deceniu de misiune în parohia
greco-catolică română din Roma Nord

Î

n seara zilei de 28 septembrie 2017, în cadrul parohiei greco-catolice Roma
Nord, Sfinții trei ierarhi, Vasile
Grigore și Ioan s-a sărbătorit
un deceniu de activități pastoral-misionare în slujba Domnului,
sub semnul Crucii și al Învierii
(conform moto-ului revistei parohiei: In hoc signum vinces, revistă
ajunsă astăzi la numărul 80).
Marcarea acestui frumos moment
fratern s-a făcut prin prezentarea albumului omagial: Un
deceniu de misiune românească în

Roma Nord, apărut în acest an la
editura „Viața Creștină” din ClujNapoca, cu binecuvântarea arhierească a Preasfințitului Florentin
Crihălmeanu, Eparh de ClujGherla. Volumul pune în lumină
frumoasele activități pastoral-misionare ale comunității prin diverse
imagini și mărturii, atât ale episcopilor, ambasadorilor, sau preoților
care au trecut prin parohie cât și
ale credincioșilor care, în tot acest
timp de misiune i-au fost mereu
aproape părintelui paroh Serafim
Iulian Vescan.
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directorul oficiului Migrantes de la
Roma; pr. Francesco Cerini, primul
paroh din parohia Labaro, prima
noastră parohie; Mons. Paolo
Mancini, Mons. Ioan Pop, coordonator al parohiilor greco-catolice în Italia; Mons. Anton Lucaci,
coordonator al Bisericii romano-catolice în Italia; pr. Isidor Iacovici,
paroh și decan al romano-catoliÎnainte de prezentarea albumului omagial s-a celebrat un Te
Deum de mulțumire, după care
cei zece studenți ai colegiului Pio
Romeno au avut o intervenție
muzicală.
Persoanele care au participat
la acest eveniment au fost emblematice, printre acestea numărându-se:
Excelența Sa prof. dr. Petru Liviu
Zăpârţan, Ambasador al României
în Italia pe lângă Sfântul Scaun;
domnul Ionuț Florin Urs, viceconsul al Ambasadei Române în
Italia; Excelența Sa Mons. Guerino
di Tora, episcop auxiliar și responsabil pentru sectorul din Roma
Nord; Mons. Pierpaolo Felicolo,
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cilor din Roma; pr. Gabriel Buboi,
rector al Colegiului Pio Romeno
împreună cu zece studenți; pr.
Maurizio Modugno, paroh la San
Valentino al Villaggio Olimpico;
Giuseppe Sergio Balsama, președinte al asociației Împreună pentru
Athos; reprezentanți ai diferitelor
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asociații românești din Roma; prieteni italieni ai comunității noastre;
jurnalista Elena Postelnicu pentru
Radio România; jurnalista Maria
Raluca Mihaela de la Ambasada
României în Italia; vice-președinta asociației parohiei noastre
(asociația a luat ființă în 20 septem-

recunoștință pentru misiunea
comunității.
Încheierea evenimentului a
fost marcată printr-o agapă fraternă
tradițională românească, la care cei
aproximativ 120 de participanți au
luat parte, discutând și admirând
cele 325 de fotografii în care a fost
expusă activitatea de un deceniu
a comunității. Părintele Serafim
a mulțumit tuturor celor prezenți
și voluntarilor care au contribuit
la buna organizare a evenimentului, anunțând totodată că din 30
septembrie până în 1 octombrie va
fi cu un grup de 53 de persoane în
pelerinaj la Veneția.
Ovidiu Legean

brie 2015), cântăreața de muzică
populară Steluța Floriştean și
credincioasa noastră Elena Ifrim,
care a recitat două poezii, una
în limba română și una în limba
italiana; o pereche de tineri din
Perù, campioni europeni care au
prezentat câteva dansuri tradiționale. Fiecare participant a adresat
câte un cuvânt de mulțumire și
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Părintele Serafim şi cei zece ani de misiune.
Prezentarea volumului

„Un deceniu de misiune românească în Roma Nord”

O

seară cu o frumoasă
participare cea din
ziua de 28 septembrie 2017 la Parohia greco-catolică Română din Roma Nord, cu
hramul „Sfinții Trei Ierarhi Vasile,
Grigore și Ioan”, la adresa din via
Sacro Cuore di Maria, 5, Piazza
Euclide. A fost o seară de sărbătoare a primului deceniu de activitate. Zece ani în slujba primirii,
mângâierii, întrajutorării materiale
și spirituale, zidirea prin multe
feluri a vieții credincioșilor „națiunii noastre surori de la Răsărit”:
românii. Aceste persoane care
au pornit de acasă spre Italia în
8

căutarea unui loc de muncă, abandonând-și, nu fără durere, familiile, neamurile, au găsit în această
parohie și în persoana părintelui
Serafim o bucată a patriei îndepărtate cu mulți conaționali, tradiția și
ritul pe plan religios, limba, cultura;
totodată au fost introduși în frumusețea limbii, a tradițiilor și a culturii
tării gazdă, Italia.
În ziua sărbătorii, în cadrul
slujbelor s-au alternat frumos
intervențiile oaspeților de seamă,
sfânta slujbă, agapa fraternă, în
jurul figurii emblematice a părintelui Serafim, pe numele de mirean
Serafim Iulian Vescan care, în via
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italiene. În acest sens au fost organizate numeroase pelerinaje la diferite sanctuare, locuri semnificative
de artă, de istorie și de religiozitate,
dar și conferințe și întâlniri.
Pentru a da un sens și mai
memorabil activităților parohiei, a
fost publicat, prin grija părintelui
Serafim, volumul intitulat „Un
deceniu de misiune românească
Belgio 32, adresa parohiei, a fost
punctul de referință.
În momentul sărbătorii, impunătoarea sală de teatru a parohiei a
fost presărată cu fotografii în amintirea și drept mărturie a numeroaselor activități desfășurate în acești
zece ani în favoarea conaționalilor
românilor, la care am participat ca
invitați. În cadrul activităților au
fost abordate teme care au plecat
de la aspecte de natură liturgică și
spirituală, legate de asistența morală
și materială, aspecte culturale, teme
legate de tezaurul limbii, al tradițiilor românești, inclusiv iconografia
religioasă și teologia, dând importanță și promovării limbii și culturii

la Roma Nord”, care a fost dăruit
oaspeților de seamă care au luat
cuvântul la momentul aniversar.
În rândul invitaților de seamă
se numără ca oaspete deosebit E.
Sa prof. univ. dr. Petru L. Zăpârţan,
Ambasadorul României pe lângă
Sf. Scaun împreună cu doamna;
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l’Athos”; reprezentanți ai diferitelor
asociații române la Roma; prieteni
italieni de la parohia românească
și de la cea parohială; dna Elena
Postelnicu pentru Radio România;
jurnalista Maria Raluca Mihăilă
din partea ambasadei României
din Italia și minunata cântăreață
româncă Steluţa Floriştean alături
de Elena Ifrim, fin orator în limba
E. Sa. Mons. Guerino di Tora
episcop auxiliar la Roma și responsabil pe sectorul Roma Nord;
mons. Pier Paolo Felicolo, director
al Biroului Migrantes din Roma;
rev. Paroh Francesco Modugno;
Mons. Ioan alexandru Pop, coordonatorul național pentru Biserica
Greco-Catolică în Italia; Mons.
Anton Lucaci, coordonator pentru
română de asemenea în mod plăcut
și în cea italiană; oaspeți bineveniți
și tineri dansatori peruvieni.
Un moment emoționant al
grandioasei spiritualități românești
a fost oferit de corul studenților
teologi de la Pio Romeno care au
intonat oficiul Te Deum a cappella
și vechi cântări din cadrul Sfintei
Liturghii.
Biserica Romano-Catolică în Italia;
Agapa frățească a încheiat
protopopul pentru românii catolici programul evenimentului.
de rit roman din Roma pr. Isidor
Iacoviciţ; pr. Gabriel Buboi, rectorul
Traducere din italiană:
pr. Ioan Mărginean-Cociș
Colegiului Pio Romeno împreună
cu zece studenţi de teologie;
Giuseppe Sergio Balsama, preșeFederico Carabetta
dintele Asociaţiei „Assieme per
12
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Sărbătoare în parohia Roma Nord:

festivalul ,,Româncuța în Bucătărie” la a 6-a ediție

D

uminică, 22.10.2017,
Parohia
Sfinții
Trei Ierarhi Vasile,
Grigorie și Ioan din Roma Nord, a
găzduit cea de-a 6-a ediție a concursului de creație și fantezie în bucătărie, dedicat comunității române
din capitala italiană, denumit
,,Româncuța în bucătărie”.

Gabriel Buboi, rectorul Colegiului
Pio Romeno, care a și ținut omilia,
pr. Ioan Sorin Sabo și diaconul Dan
Pisuc. La liturghie au participat și
11 studenții ai colegiului Pontifical
Pio Romeno care au dat răspunsurile. După celebrare, Româncuța
s-a îndreptat spre bucătărie, mai
cu seamă spre ale ei preparate culinare pregătite special pentru acest
concurs. Și nu a fost doar una, ci
12 concurente care s-au întrecut în
arta culinară. De la ,,poale în brâu”,

Ziua a început cu liturghia
celebrată de părintele paroh Serafim
Iulian Vescan alături de părintele
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,,sărmăluțe cu mămăligă”, ,,ciorbă de
pește” până la aperitive apetisante
realizate din produse românești și
chiar mai mult de atât, a existat o
concurentă care a venit cu o variantă
culinară în stil italian. Evenimentul
s-a desfășurat în teatrul parohiei,
având-o ca moderatoare pe doamna
Lucia Bârle. Totodată, spectatorii în
număr de peste 250 de persoane,
au avut prilejul de a se bucura Totodată au fost prezenți și reprede momentele artistice oferite de zentanți ai comunității italiene, dar
Steluța Floreștean și Nae Leonard.
și reprezentanți ai unor asociații
românești din Cetatea Eternă.
În cadrul evenimentului a fost
făcut și un apel umanitar în ceea
ce privește strângerea de fonduri
necesare repatrierii trupului neînsuflețit a lui Antofi Aramis Adrian
(un tânăr de 23 de ani) decedat
la Tivoli. Suma de 1046 de euro
strânsă a fost predată agenției de
pompe funebre ,,Casa Funerară
Diaconu” SRL reprezentată legal de
Finalul concursului a adus către Alina Cărăbuș.
premiile oferite celor mai gustoase
La sfârșitul programului
și apetisante preparate realizate artistic, părintele paroh Serafim
de către Ion Constanța, Maricica Iulian Vescan a anunțat oficial
următoarele două evenimente: 18
Movilă și Elena Ifrim.
La eveniment au fost prezenți noiembrie, celebrarea sacramenreprezentantul
Ambasadei tului sfântului Maslu cu 7 preoți şi
României la Roma, viceconsulul 10 decembrie concertul de colinde și
Ionuț Florin Urs, care a adus, din alte obiceiuri legate de sărbătoarea
partea ambasadorului George Craciunului dar și comemorarea
Bologan, mesajul de mulțumire Marii Uniri de la Alba Iulia 1918.
pentru efortul comunității în a
păstra prin ceea ce face, cultura
Alina-Maria Balaj
și tradițiile românești la Roma.
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Vizita Cardinalului Sandri la Blaj.
Expoziție și sesiune științifică

Î

n după-masa zilei de sâmbătă
30 septembrie 2017, a fost
organizată o expoziție și o
sesiune științifică în cadrul Muzeului
Arhiepiscopiei Majore cu ocazia centenarului înființării Congregației pentru
Bisericile Orientale, purtând titlul „Un
secol de comuniune”.
La această manifestare au
participat toți membrii Sinodului
Episcopilor Bisericii Române Unită
cu Roma, Greco-Catolică, împreună
cu Prefectul Congregației pentru
Bisericile Orientale, Cardinalul
Leonardo Sandri, și cu Nunțiul
Apostolic în România, Arhiepiscopul
Miguel Maury Buendia.
Cu această ocazie, Cardinalul
Sandri a expus o „lectio magistralis”
despre începuturile Dicasterului pe
care îl conduce și despre raporturile
fructuoase dintre acesta și Biserica
Greco-Catolică din România.
Prof. Univ. Dr. Ovidiu Ghitta,

decanul Facultății de Istorie din
Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca, a continuat seria prezentărilor, reliefând figura întemeietoare a
Ierarhului Ioan Inochentie Micu Klein
și actualitatea activității acestuia.
Dr. Gerhard Albert din partea
Fundației „Renovabis” din Germania
a expus câteva principii după care
se ghidează acest organism în susținerea financiară a Bisericilor Catolice
Orientale.
În încheiere, pr. Florin Gheorghiu,
directorul Muzeului Arhiepiscopiei
Majore, a prezentat expoziția care a
fost organizată cu acest prilej, și care
propune o serie de piese muzeale și de
fotografii prin care se reliefează secolul
de comuniune spirituală și eclezială
între Congregația pentru Bisericile
Orientale și Biserica Greco-Catolică
Română.
Biroul Arhieparhial de Presă
sursă: www.bru.ro
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Celebrarea Papei Francisc cu Catolicii
Orientali în bazilica Santa Maria Maggiore

J

oi, 12 octombrie 2017, cu
începere de la ora locală
10.30, la Roma, la bazilica
papală Santa Maria Maggiore, Papa
Francisc, a prezidat Sfânta liturghie
cu prilejul aniversării a 100 de ani
de la fondarea Congregației pentru
Bisericile Orientale și a Institutului
Pontifical Oriental.
Suveranul pontif a amintit
contextul în care papa Benedict al

XV-a a fondat cele două instituții.
La acest înălțător eveniment din
viața Bisericii Catolice, au participat
alături de ceilalți invitați preoții și
studenții greco-catolici români de la
Colegiul Pontifical “Pio Romeno” din
Roma.
Raimondo-Mario Rupp
sursă: www.pioromeno.com

Papa Francisc:
„Să contemplăm cu Maria Îndurerată
biruința lui Hristos pe cruce”

„S

ă contemplăm împreună cu
Fecioara Maria Îndurerată
biruința lui Hristos pe
cruce”. Comentând lecturile biblice
de la pomenirea liturgică a Preasfintei
Fecioara Maria Îndurerată, Papa

16

Francisc a vorbit la Sfânta Liturghie
celebrată vineri, 15 septembrie 2017,
în capela Casei Santa Marta, de
o anumită „poticnire” pe planul
credinței, citim în materialul de pe
situl Radio Vatican. În Evanghelia
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după Sf. Ioan (19, 25-27) se prezintă
scena răstignirii lui Isus. Lângă crucea
Sa stăteau Mama Lui și alte femei,
alături de discipolul pe care îl iubea
Isus. Adresându-se Mamei Sale, Isus
spune, cu referire la discipolul Său:
„Femeie, iată-l pe fiul tău!” Apoi i-a
spus discipolului: „Iat-o pe Mama ta!”
Și din ceasul acela, discipolul a luat-o
acasă la el pe Preasfânta Fecioară.

făcea să se nască în inima ei acest
„semn de poticnire”.
La apusul pământesc al vieții lui
Isus, Maria stătea acolo, în tăcere, la
picioarele crucii, cu ochii îndreptați
spre Fiul ei. Cu mare probabilitate, a
spus Sfântul Părinte, ea auzea comentarii de genul: „Uite, aceea este mama
unuia dintre cei trei răufăcători”. Dar
și-a pus în joc fața pentru Fiul ei. Papa

Papa Francisc a spus: „Să o
contemplăm pe Maica lui Isus, să
contemplăm acest semn de poticnire
pentru că Isus este învingător, dar
învingător pe cruce, pe cruce. Este o
poticnire, o contradicție, nu înțelegem.
Este nevoie de credință pentru a înțelege, cel puțin pentru a ne apropia
de acest mister”. Maria știa și „toată
viața ei a trăit cu inima străpunsă”. Îl
urma pe Isus și auzea vorbele lumii,
uneori favorabile, alteori împotrivă,
dar stătea mereu pe urmele Fiului.
De aceea, a subliniat Pontiful, putem
spune că Maria este „prima discipolă”.
Maria trăia neliniștea interioară care

a continuat: „Ceea ce spun acum
sunt mici cuvinte care să ne ajute să
contemplăm, în tăcere, acest mister.
În acel moment, ea ne-a născut pe noi
toți: a dat naștere Bisericii. ‘Femeie’,
îi spune Fiul, ‘iată-i pe fiii tăi’. Nu
îi spune ‘mamă’, îi spune ‘femeie’.
Femeie curajoasă, puternică, femeie
care era acolo ca să spună: ‘El este Fiul
meu, nu îl tăgăduiesc’”. „Fie ca Duhul
Sfânt”, a încheiat Sfântul Părinte
predica, „să spună fiecăruia dintre noi
ceea ce avem nevoie”.
sursă: www.bru.ro
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R iassunto per gli amici italiani

utunno ricco di frutti spirituali. Un
nuovo inizio, un nuovo anno ecclesiastico, nuovi progetti per l’avvenire, e non
all’ultimo posto nuove sfide e progredimenti nel nostro cammino spirituale.
Siamo invitati a riscoprire l’amore di
Dio nella natura, nel nostro prossimo,
nell’esempio dei santi della Chiesa.
Abbiamo due armi potenti all’inizio del
nuovo anno ecclesiastico: la Santa Croce (14
settembre) e la Madre di Dio (8 settembre).
La croce di Cristo è il nuovo albero della
vita. Ecco perché nella Grande Festa dell’Esaltazione della Santa Croce mettiamo tutta
la preoccupazione mondana nelle braccia
aperte e estese del Salvatore, cantando
“Adoriamo la tua Croce Signore, lodiamo e
glorifichiamo la tua santa risurrezione.”
adre Serafim, un decennio di
missione nella parrocchia greco-cattolica romena di Roma Nord. La sera
del 28 settembre 2017, nella parrocchia
greco-cattolica di Roma Nord, hanno
celebrato un decennio di attività pastorale-missionaria al servizio del Signore
sotto il segno della croce e della risurrezione. Questo bellissimo momento
fraterno è stato marcato con la presentazione del libro omaggiativo: un decennio
di missione rumena a Roma.
adre Serafim e i dieci anni di missione.
Presentazione del volume “Un
decennio di missione romena a Roma
Nord”. „Partecipatissima serata quella del
28 settembre 2017 alla parrocchia greco
cattolica romena di Roma Nord dedicata
ai Santi Tre Gerarchi Basilio, Gregorio e
Giovanni in via Sacro Cuore di Maria, 5.
P.zza Euclide. Una serata in cui la sacra istituzione ha festeggiato un decennio di attività
[...]. La grande sala-teatro della parrocchia,
per l’occasione era letteralmente disseminata di fotografie a ricordo e testimonianza
delle numerose attività svolte in dieci anni,
a favore dei connazionali romeni [...]. Per
rendere ancora più memorabili le attività
della parrocchia, è stato pubblicato, a cura
di Padre Serafino. Il volume “Un deceniu de
misiune românească în Roma Nord” che è
stato offerto agli intervenuti.”
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esta nella parrocchia Roma Nord:
il festival „La Romena in Cucina” a
6-a edizione. Domenica, il 22.10.2019, la
parrocchia I Tre Santi Gerarchi Basilio,
Grigorio e Giovanni di Roma Nord, ha
ospitato la sesta edizione del concorso di
creazione e fantasia nella cuccina. Il giorno
è iniziato con la celebrazione della liturgia
presidata dal padre parroco Serafim Iulian
Vescam insieme con il padre Gabriel Buboi,
rettore del Pontificio Collegio Pio Romeno,
che ha tenuto l’omelia, il padre Sabo Ioan
Sorin e il diacono Dan Pisuc. Alla cerimonia hanno partecipato 11 studenti seminaristi del Pontificio Collegio Pio Romeno
hanno dato le risposte alla Divina Liturgia.
L’evento è stato realizzato nel teatro
della parrocchia ed è stato moderato da
parte della signora Lucia Bârle. Inoltre, il
pubblico numeroso di più di 250 persone,
ha avuto l’opportunità di godersi dei
momenti artistici sostenuti da l’artista
Steluța Floreștean e Nae Leonard.
La fine del concorso ha portato numerosi
premi per i preparati più gustosi, realizzati da Ion Constanța, Maricica Movilă ed
Elena Ifrim.
a celebrazione di Papa Francesco con
i cattolici orientali nella Basilica di
Santa Maria Maggiore. Giovedì 12 ottobre
2017, a partire dalle ore 10.30 a Roma, presso
la Basilica di Santa Maria Maggiore, Papa
Francesco, ha presieduto la Messa in occasione del 100° anniversario della fondazione
della Congregazione per le Chiese Orientali
e del Pontificio Istituto Oriente.
apa Francesco: Maria sotto la croce di
Gesù è un’icona da «contemplare»: non
servono tante parole per riconoscere l’essenza della testimonianza di «una donna»
che è «madre di tutti noi». Lo ha affermato il Papa celebrando venerdì mattina
15 settembre, memoria della Beata Maria
Vergine Addolorata, la messa nella cappella
di Casa Santa Marta. [...]
In conclusione Francesco ha invitato
«soltanto, in silenzio, a contemplare, a guardare: che sia lo Spirito Santo — ha auspicato — a dire a ognuno di noi quello di cui
abbiamo bisogno». (w2.vatican.va)
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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

