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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).

Cuprins ~ Indice

Pastorala de Paști a PF Lucian

Pastorala de Crăciun a PF Lucian
La Lettera Pastorale di Natale di S.Em. Lucian 			

3

Parohia Roma Nord în pelerinaj la Mormântul Sfântului Andrei
La Parrocchia Roma Nord in pellegrinaggio alla Tomba di San Andrea

6

Vizita Ambasadorului României pe lângă Sfântul Scaun, Liviu-Petru Zăpârțan,
în parohia Roma Nord
Visita dell’Ambasciatore della Romania presso la Santa Sede,
Liviu-Petru Zăpârțan, nella Parrocchia Roma Nord 		
8
Pelerinaj la moaștele Sfântului Nicolae de la Bari
Pellegrinaggio alle reliquie di San Nicola di Bari 			

13

Noul ambasador al României primit de Papa Francisc
Il nuovo ambasciatore della Romania ricevuto da Papa Francesco		

15

Conferință la Colegiul Pontifical Pio Romeno despre darurile Spiritului Sfânt
Conferenza al Pontificio Collegio Pio Romeno sui doni dello Spirito Santo
16
Hirotonire diaconală la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma
Ordinazione di un diacono al Pontificio Collegio Pio Romeno			

17

Riassunto per gli amici italiani
Rezumat pentru prietenii italieni						

18

Contact: Preot Serafim Vescan Iulian
Parohie și Centrul Român Cultural și Spiritual Bizantin
Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan:
Chiesa di San Valentino Via Germania, nr. 13; 00196, Roma (RM)
Casa Canonică: Via Germania, nr. 13;
00196 Roma (RM), Tel: 3245586937
E-mail: padreserafino2001@yahoo.it sau padreserafino2001@gmail.com
Redacție:
Director al revistei și redactor: Pr. Serafim Vescan Iulian
Fotografii: Rocco Mario Polla
Tehnoredactare: Ștefan Munteanu

Cardinal † Lucian
prin harul și mila Bunului Dumnezeu,
Arhiepiscop și Mitropolit
al Arhieparhiei de Alba Iulia și
Făgăraș,
Arhiepiscop Major
al Bisericii Române Unită cu Roma,
Greco-Catolică,
în deplină comuniune de credință
cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei
Onoratului cler împreună slujitor,
cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților
credincioși greco-catolici și tuturor
creștinilor iubitori de Dumnezeu

Iubiți credincioși,
a în fiecare an, perioada Postului Mare ne-a condus, pe fiecare dintre
noi, înspre momentul crucial al credinței: Învierea. Respectând pasul
fiecăruia, mai mic sau mai mare, respectând condiția și starea noastră atât de
diferită, Domnul ne-a ajutat pe toți să facem încă o dată un pelerinaj simbolic
de patruzeci de zile. Ieșiți din Egiptul păcatului, am avut parte de o trecere
spirituală prin Marea Roșie pe urmele poporului ales; ieșiți din lumea ce ne
împresoară zi de zi, am fost invitați să intrăm în pustiul ce ne pune față în
față cu slăbiciunile și neputințele noastre; ieșind din omul vechi, calea ne este
deschisă înspre cel înnoit. Retrăind toate aceste momente încărcate de semnificații pascale, ne pregătim an de an pentru Marea Trecere în care simbolurile
vor lăsa loc adevăratei Vieți, iar de pe ochii noștri va cădea vălul care ne împiedică să-L vedem pe Domnul față către față.
Sărbătoarea Păștilor, așadar, ne trece în fiecare an de pe malul postului și
al pocăinței, la limanul bucuriei de a fi cu Dumnezeu cel Viu. În mod legitim
ne-am putea întreba: de ce în fiecare an? De ce e necesară această repetiție
ciclică? Pe de o parte, deoarece constatăm încontinuu moartea lui Dumnezeu
pe crucea indiferenței oamenilor. De-a lungul veacurilor, ecoul strigătului din
curtea pardosită cu pietre răsună în viețile și în societățile noastre, ca o continuă
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chemare la răzvrătire: „Noi nu avem
alt împărat decât numai pe Cezarul”.
Pe de altă parte, și astăzi, mulți împărați se așază pe tronul lui Dumnezeu.
Și acești noi împărați pretind slujire
și venerație. Vițeii de aur ai zilelor
noastre se numesc hedonism, consumism sau relativism, însă esența lor
este aceeași dintotdeauna: un substitut,
un surogat la adevăratul Împărat, la
adevăratul Dumnezeu.
Biserica noastră Greco-Catolică
știe bine ce înseamnă Calea Crucii,
și ce înseamnă răstignire și punere
în mormânt. Precum Divinului
Mântuitor, și Bisericii Lui porțile
infernului i-au strigat: „Coboară-te
de pe cruce”. Episcopii noștri martiri,
pe care în curând sperăm să-i vedem
ridicați la cinstea altarelor, sunt
sămânța de speranță, de iubire și de
credință pentru noi, fiindcă au știut
să se închine doar în fața Domnului.
Au știut să se teamă doar de păcatul și
de trădarea ce i-ar fi separat de El. Au
câștigat cununa mărturisitorilor fără
să le fie frică de cei ce știu să ucidă doar
trupurile, dar sunt neputincioși în
fața sufletelor mari. Mărturia lor este
comoara noastră în fața morții și prin
ei, Păștile noastre au o lumină în plus.
Evanghelia ne prezintă Învierea
Domnului, prin mărturia celor care
sunt, într-un fel sau altul, prezenți:
Maica Sfântă și Sfintele femei ce-L
însoțesc pe drumul Calvarului până la
mormânt și dincolo de el; apostolii, mai
îndrăzneți sau înfricoșați, pe cale sau
întorcându-se din drum, răstigniți și ei
între speranțele lor mesianice și planul
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misterios al Tatălui; fariseii, dregătorii
și cărturarii, cunoscători și în fond
destinatari ai profețiilor, Îl trimit cu
indiferență la moarte pe Cel așteptat
din veacuri; soldații romani, care duc
la îndeplinire condamnarea. În toate
aceste categorii sau în altele, ne putem
oglindi și noi, regăsind părți mai luminoase sau mai obscure ale sufletului
nostru, împreună cu inima noastră
neîmpărțită sau frântă de păcatele și
încercările acestei lumi. Împreună cu
Maica Sfântă, putem aduce întreaga
viață și toate aceste cioburi de suflet la
picioarele Crucii, pentru a primi iertare,
vindecare și mântuire.
E un adevărat motiv de speranță
să putem vedea că și între soldați și
între membrii Sinedriului și între
tâlharii răstigniți împreună cu Isus,
Spiritul Sfânt inspiră și iluminează
inimile smerite și deschise. Nicodim,
sutașul roman și tâlharul cel de-a
dreapta ne spun că nu există stare și
condiție umană în care îndurarea lui
Dumnezeu să nu ne poată ajunge. Să
ne bucurăm așadar și să ne veselim în
această zi, fiindcă „aceasta este ziua
pe care a făcut-o Domnul” (Ps. 117,
24) pentru noi. Nimeni nu este exclus,
nimeni nu este marginalizat, vițelul
este destul pentru ca nimeni să nu
iasă flămând, precum ne spune Sfântul
Ioan Gură de Aur. Cu toții devenim
purtători ai biruinței pe care Cristos a
adus-o în lume cu moartea pe moarte
călcând, înveșmântați de biruința
Mântuitorului, îmbrăcați în hainele
iubirii și ale iertării.
Biserica, în imnurile sale, cântă
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marele Praznic al Paștelui ca fiind
Sărbătoarea Sărbătorilor, cununa
anului liturgic și temeiul credinței. În
Cuvântul Domnului care a răsunat
în noaptea trecută la slujba Învierii,
găsim mângâierea cea mai adâncă:
“Iată eu sunt cu voi, în toate zilele, până
la sfârșitul veacurilor”.
Dragi credincioși,
ondamnarea la moarte era
și este un mod concret de
a elimina o persoană. În antichitate,
dacă cel condamnat era o persoană
vestită (amintirea celor anonimi se
pierdea oricum în negura uitării), și
pentru motive considerate cu totul
grave, pedepsei capitale i se însoțea
așa-numita „damnatio memoriae et
nominis”: ștergerea nu doar a numelui,
ci și a amintirii celui condamnat. Acea
persoană nu mai era în nici un fel
pomenită, orice amintire sau imagine
despre cel condamnat fiind nimicită, și
orice lucrare pe care acesta ar fi înfăptuit-o, distrusă. Doar atunci, moartea era
considerată „completă”, iar cel osândit
ajungea să fie șters și din curgerea istoriei! Pentru aceasta, ori de câte ori
cântă “Cristos a înviat”, creștinii sfâșie
cursul istoriei, punând în chiar centrul
predicării lor pomenirea lui Isus Cel
condamnat la moarte și uitare, precum
și invocarea numelui Lui, „dinaintea
căruia tot genunchiul să se plece”.
Provocarea pe care ne-o adresează Praznicul Învierii astăzi fiecăruia dintre noi, este cea descrisă
în întâlnirea din grădina Învierii:
Maria din Magdala Îl va confunda
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pe Domnul ei cu un simplu grădinar.
În mod similar, doi ucenici în drum
către Emaus nu Îl recunosc pe Isus
cel Înviat în timp ce pășește cu ei pe
cale, ci de-abia la frângerea pâinii. Cu
aceeași „orbire” se confruntă și cei
șapte ucenici care, revenind la meseria
lor de pescari, după o noapte întreagă
de pescuit zăresc un om pe țărm, însă
„n-au știut că este Isus”, cu excepția
„ucenicului pe care îl iubea Isus”, și
care, recunoscându-L, exclamă către
Petru: „Domnul este!”. Aflându-ne la
acest punct, ne putem întreba: cum
de ucenicii nu L-au recunoscut pe
Domnul Înviat? Oare era înfățișarea
Lui așa de schimbată încât nu se mai
asemăna Învățătorului cu care ei au
viețuit în tot acel timp? Răspunsul îl
găsim în însăși firea marii minuni a
Păștilor. Învierea lui Isus transformă
în mod radical istoria omenirii, însă
rămâne în esența sa un fapt supranatural, misterios, transcendent, peste
putința noastră de înțelegere.
Iubiți fii sufletești,
entru a-L recunoaște pe
Cristos cel înviat nu era de
ajuns să-L fi cunoscut înainte, să fi
străbătut cu El drumurile Palestinei,
să-L fi ascultat propovăduind, sau să fi
luat ultima cină împreună cu El. Nu!
Era necesară pentru Maria Magdalena,
pentru apostoli, dar și pentru noi, un
alt fel de înțelegere și recunoaștere, o
cunoaștere superioară, prin credință.
Învierea Domnului, glorioasă și totodată tainică, se adresează nu atât
ochilor trupurilor noastre, ci ochilor
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credinței: acea credință întărită prin
Spiritul Sfânt în ziua de Rusalii, atunci
când Apostolii vor primi curajul şi
energia de a ieși din ascunzișurile lor,
de a înfrunta orice riscuri şi pericole,
spre a-L propovădui pe Domnul Înviat.
Întâlnirea dintre sufletul creștin
și Domnul Isus, în grădina Învierii,
pune în criză întregul nostru angrenaj
de sisteme și de certitudini. Precum
grupul de ucenici înspăimântați,

auzim glasul Bisericii, anunțându-ne
Vestea cea bună și trăim cu riscul de
a nu vedea în tainica Prezență nimic
altceva decât un simplu grădinar. Doar
deschizându-ne viețile la glasul Celui
care ne cheamă pe fiecare cu numele
nostru, la fel ca pe Maria Magdalena,
ne vom putea umple de bucuria
credinței, vestind cu însuflețire
tuturor: Da, Domnul a înviat cu
adevărat! Veniți de luați bucurie!

Dimpreună cu Preasfinția Sa Claudiu, episcopul Curiei Arhiepiscopiei
Majore, Vă transmitem tuturor bucuria pascală!
Cardinal † Lucian
Arhiepiscop și Mitropolit
Arhiepiscop Major 					Dată în Blaj,
Sărbătoarea Învierii Domnului nostru
Isus Cristos Anul Domnului 2017

Parohia Sfinții Trei Ierarhi,
în pelerinajul anual de la Padova

Î

nainte de a porni în pelerinaj
spre Padova, am celebrat
seara o Sfânta Liturghie
în Biserica San Valentino, după care
am pornit la drum la ora două noaptea. Ajunși acolo, am celebrat Slujba
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parastasului, după care am vizitat
principalele obiective din oraș. A
urmat, apoi, o întâlnire a preoților
prezenți, cu Preasfințitul Florentin.
La ora 13 am participat la Sfânta
Liturghie arhierească, celebrată de
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Preasfințitul Florentin Crihălmeanu,
Episcop de Cluj Gherla, împreună
cu preoții, la biserica Sfântul Anton.
Ceremonia a început cu o procesiune,
în fruntea căreia se afla Sfânta Cruce și
prapurii, urmând cei peste treizeci de
preoți, diaconii și ierarhul. Cântările
Sfintei Liturghii au fost animate de
Corul preoților „Iuliu Maniu”, al protopopiatului Șimleu Silvaniei. L-am avut
în mijlocul nostru și pe ambasadorul
României pe lângă Sfântul Scaun,
Excelența sa prof. dr. Liviu Petru

Zăpîrțan, consulul general al României
la Trieste, domnul dr. Cosmin
Dumitrescu, și consulul onorific la
Trento, domnul Maurizio Passerotti.
La încheierea Sfintei și Dumnezeieștii
Liturghii, Preasfințitul Florentin
Crihălmeanu a oferit mai multe diplome
și distincții pentru merite deosebite,
unor preoți și credincioși.
Cum asemenea momente înălțătoare, de întâlnire, aduc tot timpul
bucurie și armonie, după celebrare, toți cei prezenți s-au reunit în
chiostroul Bazilicii, pentru o agapă
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preoţi latino-americani
studenţi ai unor institute
pontificale din Roma.

fraternă, moment de socializare și o
mai bună cunoaștere. La finalul zilei
ne-am întors la casele noastre, mai
îmbogățiți spiritual.
Pr. Serafim Iulian Vescan

Maslu de obşte în Parohia Roma Nord

S

âmbătă, 1 aprilie 2017, în Parohia Sfinţii Trei Ierarhi, Roma Nord, s-a
celebrat taina Sfântului Maslu. Oficiul religios s-a desfăşurat în teatrul
Parohiei San Valentino. Alături de păstorul acestei comunităţi, pr.
Serafim Vescan Iulian, la celebrare au luat parte preoţii Dumitru Simionca, Lucian
Lechinţan, Vincenzo Lai, spiritualul Colegiului Pio Romeno, Ionuţ Ursuleac şi alţi doi
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Sfântul Maslu de
obşte s-a încadrat în
rândul activităţilor spirituale specifice Postului
Mare, fiind săvârşit spre
o mai bună pregătire
a credincioşilor pentru
Sfintele Paşti. Atât
înainte cât şi după celebrare,
credincioşii,
prezenţi în număr mare,
au avut posibilitatea de a
se spovedi sau de a face

un colocviu spiritual cu
preoţii prezenţi. Slujba
a avut drept particularitate faptul că la fiecare
din cele şapte evanghelii specifice Maslului,
preoţii au rostit câte un
scurt cuvânt de zidire
sufletească şi învăţătură
despre acest sacrament
şi despre Postul Paştelui.
Deşi lungă din punct de
vedere al timpului, slujba
s-a caracterizat printr-o
atmosferă de fraternitate şi rugăciune intensă,
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fiecare putând aşeza în faţa Domnului
atât neputinţele trupeşti cât şi cele
spirituale sau sufleteşti.
La finalul oficiului liturgic al
Maslului a avut loc ungerea cu ulei
binecuvântat în timpul slujbei. De
asemenea, dat fiind că ne aflam întruna din sâmbetele Postului Mare,
s-a celebrat şi un parastas pentru
cei adormiţi. Totul s-a încheiat cu o
agapă pregătită de credincioşii parohiei, moment de socializare şi împărtăşire a bucuriei.
Pr. Ionuţ Ursuleac

de semnificația religioasă, cât și de
tradiții: oul pictat, iepurașul, masa
cu mâncăruri tradiționale de paște cozonacul, pasca, mielul, etc.
În Joia Mare s-au celebrat cele 12
Evanghelii sau Deniile, iar în Vinerea
Mare, seara, s-a celebrat Prohodul
Domnului. A urmat apoi Sâmbătă de
liniște și meditație, și Slujba Învierii,
sau Canonul Domnului, la miezul
nopții, în biserica mare, San Valentino
al Villaggio Olimpico, din via

Sfintele Paști în parohia noastră

S

ărbătoarea Sfintelor Paști,
sau Învierea Domnului,
este cea mai mare sărbătoare pentru întreaga lume creștină,
de pretutindeni, de aceea este nevoie
de o perioadă specială de pregătire, o perioadă de post și rugăciune.
Paștele reprezintă una dintre cele mai
importante sărbători anuale creștine, care comemorează evenimentul fundamental al creștinismului,
moartea și învierea lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după
răstignirea Sa, din Vinerea Mare.
Această sărbătoare și-a păstrat
până în prezent farmecul și semnificația, fiind un moment de liniște
sufletească și de apropiere de familie. Farmecul deosebit este dat atât
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bisericii, împreună cu toată comunitatea care cânta Hristos a Înviat, ținând
lumânările aprinse. La această ceremonie a concelebrat și diaconul Dan
Pisuc.
În ziua de Pasti, Sfânta Liturghie
a început la ora 10:00 pe via Flaminia
353. În timpul Slujbei s-a dat citire
Pastoralei de Paști a Preafericitului
Cardinal Lucian Mureșan. După
încheierea programului religios, a
urmat prânzul Paștelui împreună
cu comunitatea parohiei, în casa
Germania. După Canonul Învierii din parohială.
biserică, credincioșii au luat lumină,
Pr. Serafim Iulian Vescan
urmând apoi o procesiune în jurul
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Pelerinaj la mormântul Sf. Francisc de Assisi

F

rancisc de Assisi, pe
numele său Giovanni
Bernardone (n. 1182,
Assisi – m. 3 octombrie 1226,
Porziuncola)
este
întemeietorul
Ordinului Fraților Minori (Ordo
Fratrum Minorum, OFM), ordin călugăresc cunoscut sub numele de Ordinul
Franciscan. Francisc este fiul lui Pietro
Bernardone și a doamnei Pica. La botez,
mama sa Pica și-a numit pruncul Ioan,
însă tatăl, care era negustor de stofe,
obiecte de artă și de bijuterii, abia
întors dintr-o călătorie de afaceri din
Franța, își reunește pruncul, Francisc.
La vârsta de 24 de ani, Francisc
a început o viață de rugăciune mai
intensă, convertindu-se și fiindu-le
ajutor leproșilor, auzind apoi vocea lui
Hristos care-i vorbise din Răstignitul,
din bisericuța Sfântul Damian,
urmează pelerinajul la Roma, o prima
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experiență de sărăcie voluntară.
În septembrie 1224, pe muntele
Verna, în Casentino, Francisc a primit
stigmatele. A murit doi ani mai
târziu, epuizat de boală și aproape
orb. Înainte de a muri a lăsat lumii
unul dintre cele mai profunde imnuri
atât ale literaturii, cât și ale religiei:
Cântarea fratelui soare, sau cum mai
este cunoscută Cântarea făpturilor. În
anul 1228 este proclamat sfânt de către
Papa Grigore al IX lea.
La Assisi s-au întâlnit reprezentanții tuturor religiilor împreună cu
câțiva Papi, deoarece Sfântul Francisc
a fost un om al păcii, al liniștii, de aici
și salutul călugărilor franciscani este
,,Pax et bonum – Pace și bine”.
Din dorința de a vizita aceste
locuri sfinte, am decis să organizăm
împreună cu credincioșii din parohia Sfinții Trei Ierarhi, Roma Nord,
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un pelerinaj. Astfel, cu multă bucurie
în data de 30 aprilie 2017, am plecat la
ora 8 dimineața, din Flaminio, însoțiți de un grup 45 de persoane. La
Roma, în parohia noastră a rămas
pr. Lucian Lechințan pentru a celebra Sfânta Liturghie, iar un grup de 5
studenți ai Colegiului Pio Romeno au
dat răspunsurile.
După ce am ajuns, am celebrat Sfânta Liturghie în capela Sf.
Clara din Porziuncola, locul unde se
află Crucea originală care i-a vorbit
Sfântului Francisc. Am fost întâmpinați de un preot călugăr franciscan
român, Andrei Ficău, care ne-a explicat în limba română, istoricul acestor
locuri. Aici am vizitat grădina trandafirilor, o mostră cu petale de trandafiri, obiecte din ceramică, icoane si
tablouri din viața sfântului. Am vizitat

mormântul Sfântului, unde ne-am unit
în rugăciune. De asemenea am vizitat
biserica Sfântul Damian, care este locul
unde se afla Sfânta Cruce care i-a vorbit
Sfântului Francisc, apoi am vizitat și
biserica Santa Maria a Îngerilor.
Au luat prazul împreună, împărțind frățește tot ce aveam fiecare. La
final, părintele paroh Serafim Iulian
Vescan a făcut anunțul anual al
Sărbătorii Popoarelor din data de 21
mai, la bazilica Sfântul Ioan din Lateran,
Roma, urându-ne ca această lună de
Mai să o petrecem în pace și rugăciune.
La finalul acestei zile pline de
încărcătură spirituală, ne-am întors
fericiți la Roma, așteptând cu mare
entuziasm următorul pelerinaj.

Pr. Serafim Iulian Vescan
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Sfânta Liturghie celebrată de PS Claudiu,
în Bazilica Sfântul Petru din Roma

Î

e-communio.ro

n sâmbăta Sfântului și
dreptului Lazăr, Preasfinția
Sa Claudiu Lucian Pop,
Episcopul Curiei Arhiepiscopiei
Majore, a celebrat Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie la Altare della
Cattedra, în Bazilica Sfântul Petru
din Roma. Evenimentul prilejuit de
vizita seminariștilor blăjeni în Cetatea
Eternă și de aniversarea a 80 de ani de
existență a Colegiului Pontifical Pio

Romeno, a început la ora 10 (ora Italiei).
În jurul mesei Sfântului Altar,
alături de Preasfinția Sa, s-au unit în
rugăciune rectorii celor două instituții
mai sus amintite - Pr. Gabriel Buboi și
Pr. Florian Guțiu - , alți opt preoți din
Italia și România, și diaconul Daniel
Piț. Semnalăm prezența la eveniment a Excelenței Sale Liviu Petru
Zăpârțan, ambasador al României pe
lângă Sfântul Scaun și a Excelenței Sale

Domnul George Bologan, ambasador
al României în Italia.
Printre credincioșii prezenți
în număr mare, s-au aflat și studenți
ai Colegiului Pio Romeno și ai
Seminarului Arhiepiscopal Major
„Bunavestire” din Blaj, aceștia din urmă
dând răspunsurile la Sfânta Liturghie.
În cuvântul de învățătură,
Preasfinția Sa Claudiu a evidențiat
importanța locului celebrării, Catedra
Sfântului Petru, de unde acesta a
propovăduit cuvântul Evangheliei
și s-a jertfit pentru Mântuitorul.
Aducând un gând de mulțumire lui Dumnezeu pentru aniversarea Colegiului Pio Romeno și
a Congregației pentru Bisericile
Orientale (100 de ani de la înființare),

Preasfinția Sa a reliefat grija cu care
Sfântul Scaun însoțește Bisericile
Orientale, în special Biserica noastră.
Prin învățătura și exemplul Sfântului
Petru, cei prezenți au fost chemați la
sfințenie și îndemnați la iubire, fundamentul Bisericii. În încheierea predicii,
Episcopul Curiei a amintit că astăzi se
împlinesc 12 ani de la înmormântarea
Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea.
Evenimentul a avut o încărcătură
spirituală deosebită, fiind celebrat
în Bazilica Sfântul Petru, centru al
catolicității.
Biroul Arhieparhial de Presă
sursă: e-communio.ro

e-communio.ro
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R iassunto per gli amici italiani

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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