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Ridicaţi ochii voştri
şi priviţi holdele, sunt în pârgă, gata pentru seceriş
(cf. Io 4, 35)

Alzate i vostri occhi e guardate i campi
che già biondeggiano per la mietitura.
(cf Gv 4,35)

Dragi credincioşi
Iată-ne în sfânta şi marea Zi a Învierii Domnului care
prin graţie divină este şi ziua învierii poporului credincios.
Este sărbătoare mare pentru tot omul, chiar dacă în
„lumea contemporană (…) individualismul tinde să-l vadă
pe om ca fiinţă a cărei realizare depinde numai de forţele
sale” (Cf. Placuit Deo: PD 2,
Scrisoarea Congregaţiei pentru
Doctrina Credinţei 1. III.
2018), ceea ce îl văduveşte pe
omul prins în această falsă
certitudine de adevărata dimensiune a esenţei sale: iubirea pentru aproapele. Iubirea
creştină. În această privinţă,
Cristos „nu s-a limitat să ne
arate calea pentru a-l întâlni pe
Dumnezeu, ci a devenit El
însuşi Cale (cf. In 14,6) … şi,
ne-a dăruit o „cale nouă şi vie
pe care ne-a deschis-o prin …
trupul său (Evr 10,20)”. Prin
patima, moartea pe cruce şi
învierea sa, Isus Cristos, devine „în acelaşi timp, Mântuitorul şi Mântuirea” noastră (Cf. PD 11). Iar, „locul în care
primim mântuirea adusă de Isus este Biserica, comunitate
a celor care (…) pot să primească plinătatea Spiritului lui
Cristos (cf. Rom 8,9)” (Cf. PD 12).
Știind acestea, ne punem întrebarea: încotro se îndreaptă lumea? Globalizarea în toate, în absolut toate domeniile, nu este nici pe departe un concept la modă, o
idee vehiculată doar teoretic şi speculativ. Nu! globalizarea
a devenit şi este nu numai simbolul vremurilor în care trăim, ci întâi de toate o realitate incontestabilă, o stare de
fapt extrem de complicată ale cărei faţete nici nu sunt încă
îndeajuns de cunoscute, nici pe orizontală, nici în profunzime. Prima globalizare s-a înfăptuit, totuşi, prin Biserică la
îndemnul lui Isus cel Înviat: „iată Eu vă trimit” (Mt 10,16);
„mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată
făptura” (Mc 16, 15). Este însă cu totul altceva: este vorba
de Evanghelia Iubirii! În schimb, ceea ce trăim astăzi tinde
să se înscrie sub semnului atrocităţii: războaie şi terorism,

Cari Fedeli,
Eccoci nel santo e grande Giorno della Risurrezione del
Signore che, per grazia divina, è anche il giorno della
Risurrezione del popolo fedele. È una grande festa per ogni
uomo anche se „nel mondo contemporaneo (...)
l’individualismo tende a vedere l’uomo come essere la cui
realizzazione dipende solo dalle
sue forze” (Cf. Placuit Deo: PD
2, Scrisoarea Congregaţiei pentru
Doctrina Credinţei 1. III. 2018
[Lettera della Congregazione per
la Dotrina della fede].), ciò priva
l’uomo, preso in questa falsa
certezza, della vera dimensione
della sua essenza: l’amore per il
prossimo. L’amore cristiano. A
questo riguardo, Cristo „non si è
limitato a indicarci la via perché
incontrassimo Dio, ma è
divenuto Lui stesso la Via (Gv
14,6...) e ci ha donato „ una via
nuova e viva che ci ha aperto
attraverso...il Suo Corpo (Eb
10,20)” con la Passione, la Morte sulla Croce e la Risurrezione
(Cf. PD 11). Ed „ il luogo in cui riceviamo la salvezza portata
da Gesù è la Chiesa, comunità di coloro che (...) possono
ricevere la pienezza dello Spirito di Cristo (cfr. Rom 8,9)” (Cf.
PD 12).
Sapendo queste cose possiamo chiederci: dove va il
mondo? La globalizzazione in tutti, assolutamente in tutti i
campi, non è affatto un concetto alla moda, un’idea veicolata
solo in modo teorico e speculativo. No! La globalizzazione è
divenuta ed è il simbolo dei tempi in cui viviamo e, prima di
ogni cosa, una realtà incontestabile, uno stato di fatto
estremamente complicato le cui sfacettature non sono neppure
abbastanza conosciute, né nella dimensione lineare, né in
profondità. Tuttavia, la prima globalizzazione si è realizzata,
attraverso la Chiesa su esortazione di Gesù Risorto: „ecco Io vi
mando” (Mt 10.16): „andate per tutto il mondo e „Andate in
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”. (Mc 16,
15). È però del tutto diverso: si tratta del Vangelo dell’Amore!
Invece ciò che viviamo oggi tende ad iscriversi sotto il segno

grupări mafiote cu interese inumane, organizaţii criminale
într-o proliferare înspăimântătoare pentru că toate luptă
împotriva persoanei umane, împotriva valorilor şi împotriva esenţei Evangheliei, adică a iubirii. Nimeni, astăzi, nu
poate face profeţii de felul celor din vechime, vremea profeţilor canonici a trecut. Trăim într-o lume vastă, dar şi devastată în nu puţine regiuni ale ei, o lume fără frontiere clasice, dar cu tot felul de frontiere ciudate, a căror raţiune e
greu de înţeles, o lume globalizată şi, de cele mai multe ori,
acest lucru ne provoacă temeri. Biserica nu are însă ca orizont şi misiune să se cantoneze asupra temerilor zilelor, ci
rostul ei e dat de speranţa pe care ne-o dă mormântul golit
prin Învierea Domnului, credinţa înnoită în Învierea Domnului pentru om ca individ şi ca omenire.
Adesea, noi, creştinii, ne pierdem şi rătăcim îndelung
în întrebări strâmbe şi nesemnificative,
oarecum la fel ca ucenicii lui Isus la fântâna lui Iacob, preocupaţi excesiv de
viaţa cotidiană...: „se mirau că vorbea
cu o femeie”; Învăţătorule, mănâncă”;
„nu cumva i-a adus cineva să mănânce ?”; „poate a primit ceva de mâncare” (cf. Io 4, 27-33). Isus însă le spune:
„Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele,
sunt în pârgă, gata pentru seceriş” (cf.
Io 4, 35). Câtă frumuseţe a adevărului
aflăm în acest îndemn pe care trebuie să
ni-l actualizăm oră de oră, zi de zi!

dell’atrocità: guerre e terrorismo, gruppi mafiosi con interessi
inumani, organizzazioni criminali in una proliferazione
terrificante perché lottano tutti contro la persona umana,
contro i valori e contro l’essenza del Vangelo, cioé dell’amore.
Nessuno oggi può fare profezie come quelle dell’antichità, è
passato il tempo dei profeti canonici. Viviamo in un mondo
vasto, ma anche devastato in non poche regioni, un mondo
privo delle classiche frontiere, ma con ogni sorta di strane
frontiere, il cui scopo è difficile da cogliere, un mondo
globalizzato e, il più delle volte, questa cosa provoca in noi
timori. La Chiesa non ha come orizzonte e missione il
confinarsi sulle paure dei giorni, ma il suo scopo è dato dalla
speranza che ci infonde il sepolcro vuoto grazie alla
Risurrezione del Signore per l’uomo come individuo e per
l’umanità.
Spesso noi cristiani, ci perdiamo e ci smarriamo a lungo
con domande false, non significative, in un certo modo
come i discepoli di Gesù presso il pozzo di Giacobbe,
preoccupati eccessivamente della vita quotidiana...” si
meravigliavano che parlasse con una donna”; „Maestro,
mangia; Maestro, mangia...; e „i Discepoli si domandavano
l’un l’altro, qualcuno non gli ha portato qualcosa da
mangiare?...”; „forse ha ricevuto qualcosa da mangiare”.
(Gv 4,27-33) Ma Gesù rispose loro: „Levate i vostri occhi e
guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv
4,35). Quanta bellezza della verità troviamo in questa
esortazione che dobbiamo rendere attuale ora per ora e
giorno per giorno!

Iubiţi credincioşi,
Ridicaţi ochii voştri şi priviţi:
priviţi ce se întâmplă în jurul vostru şi
în lume, priviţi spre noile orizonturi,
priviţi departe, dar nu uitaţi nici privirea
pentru cei din imediata apropiere aflaţi
în nevoie şi necaz, priviţi spre Domnul! Priviţi holdele şi
câmpiile vieţii pentru a avea o adevărată perspectivă şi viziune asupra existenţei şi asupra lumii în care ne e dat să trăim. Cristos a Înviat! Credinţa în Înviere este viziunea şi perspectiva creştinului care priveşte cu speranţă în câmpul
vieţii sale şi a celorlalţi.
Ridicaţi ochii voştri! Viziunea creştină are la bază Cuvântul Domnului, Evanghelia şi rugăciunea (Cf. PD 15).
Doar cel care ascultă Cuvântul vede departe. Doar cel care
ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi care-l iubeşte vede roadele şi darurile şi valurile vieţii într-o lumină nouă, complet
diferită de cea indusă de timpul prezent ce produce otrăvurile despre care aminteam, doar omul eliberat de orice temeri şi cu speranţa totală în Cristos Cel înviat.

Carissimi Fedeli,
Levate gli occhi e guardate: guardate quello che capita
attorno a voi, e nel mondo guardate verso i nuovi orizzonti,
guardate lontano, ma non dimenticate quelli che sono
immediatamente vicini a voi e si trovano nel bisogno e
nell’afflizione, guardate al Signore! Guardate, guardate verso
i nuovi orizzonti, guardate le messi ed i campi della vita per
avere una vera prospettiva ed una visione dell’esistenza e del
mondo in cui Egli ci ha dato di vivere. Cristo è risorto! La
fede nella Risurrezione è la visione e la prospettiva del
cristiano che guarda con speranza nel campo della sua vita e
di quella altrui.
Levate i vostri occhi! La visione cristiana ha alla base la
parola del Signore il Vangelo e la preghiera (Cf. PD 15). Solo
colui che ascolta il Verbo di Dio e che Lo ama, vede i frutti e
i doni e le vicissitudini della vita in una nuova luce,
completamente diversa da quella indotta dal tempo presente
che produce i veleni di cui si ricordava, solo l’uomo liberato
da ogni paura e con la speranza totale in Cristo risorto.

Dragii mei,
Dacă lumea din secolul nostru şi-a pierdut într-o măsură îngrijorătoare calea, Biserica, în schimb, ştie exact care
este drumul pe care trebuie să meargă şi să mergem împreună. Ea are – şi noi înşine suntem chemaţi să avem – un
drum sigur de urmat: calea crucii care duce la Înviere!
Biserica nu se bazează pe forţele acestei lumi, ci se
încrede în Cuvântul Domnului: „cine va răbda până la
sfârşit acela se va mântui” (Mt. 24, 13). A merge pe urmele
paşilor lui Isus înseamnă a face voia Domnului: „mergând,
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Miei cari,
se il mondo del nostro secolo ha perduto la sua strada,
in modo preoccupante, la Chiesa, invece, sa esattamente
quale sia la via lungo la quale deve andare e dove noi
dobbiamo andare con lei. Lei ha - ed anche noi con essa
siamo chiamati ad avere - una via sicura da seguire: la via della
croce che porta alla Risurrezione!
La Chiesa non si basa sulle forze di questo mondo, ma
ha fiducia nella Parola del Signore: chi perseverà sino alla fine
si salverà” (Mt. 24, 13). Andare sulle tracce dei passi di Gesù
significa compiere la volontà del Signore”: „ andate, insegnate

învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi
al Fiului şi al Sfântului Spirit (Mt 28,19). Iată de ce trebuie
să privim holdele, iată de ce trebuie să ridicăm ochii: pentru
a merge şi a vesti Vestea cea bună. Iar noi ştim, cu toţii, că
Biserica noastră este puternică pentru că se încrede în
Domnul şi în sfinţii ei martiri.
Da, Biserica, urmând cuvântul lui Cristos Înviat merge
spre lume, merge în lume, merge să predice Evanghelia, să
aibă grijă de cei săraci şi de bolnavi, să fie aproape de fiecare persoană. În această lume în care suntem apăsaţi şi tulburaţi de atâtea temeri, trebuie să fim înţelepţi şi să dăm
dovadă de curaj. Să ascultăm tot îndemnul Domnului, care
ne spune cum să fim: „înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca
porumbeii” (Mt 10,16); „să îndrăznim pentru a birui lumea” ( cf. Io 16, 33). Cristos ne vorbeşte aici de înţelepciunea şi curajul evanghelic al apostolilor şi al martirilor, al
misionarilor care au plecat în toată lumea
pentru a predica Vestea cea bună.

a tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo (Mt 28,19). Ecco perché dobbiamo
guardare le messi, ecco perché dobbiamo levare gli occhi: per
andare ed annunziare la Buona Novella. E noi sappiamo tutti
che la nostra Chiesa è potente perché confida nel Signore e nei
suoi santi Maertiri.
Sì, la Chiesa, seguendo la Parola di Cristo Risorto va verso
il mondo, va nel mondo, va a predicare il Vangelo, ad aver cura
dei poveri e dei malati ad essere vicina a ciascuna persona. In
questo mondo in cui siamo tormentati ed agitati da tanti timori,
dobbiamo essere sapienti e dar dimostrazione di coraggio.
Ascoltiamo sempre l’invito del Signore che ci dice come
dobbiamo essere:” prudenti come i serpenti e semplici come
colombe” (Mt 10,16); „abbiamo coraggio per vincere il
mondo”( cfr. Gv 16, 33). Cristo ci parla qui di sapienza e del
coraggio evangelico degli Apostoli e dei Martiri, dei missionari
che sono andati in tutto il mondo per predicare la Buona
Novella.

Dragi credincioşi,
„Ridicaţi ochii voştri …” acum la Înviere şi înţelegeţi că Domnul ne cheamă şi ne
trimite, pe fiecare conform sfintei Sale voinţe. „Priviţi holdele …”, priviţi la martirii
Bisericii noastre, la dragii noştri Valeriu
Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru
Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu care au fost aleşi
pentru a-şi da viaţa pe altarul Bisericii pentru Adevăr şi dreptate exact la 30 de ani de la Marea Unire
în 1948.
„Cuvintele Domnului se plinesc şi aici, la Alba Iulia,
întru plinirea dreptăţii dumnezeieşti: … Acesta-i ceasul
dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplătirii lui pentru suferinţele
veacurilor purtate de un neam, cu credinţa în Dumnezeu şi
cu nădejdea în dreptatea Lui” declara solemn, la Alba Iulia
în 1918, Cardinalul Iuliu Hossu. Bucuria trăită la Alba Iulia
în 1918 de Biserica Greco-Catolică prin credincioşii săi,
devine suferinţă şi martiriu în 1948. Au urmat 40 de ani
„biblici” în robia comunismului pentru ca anul 1989 să ne
aducă iarăşi libertatea, după o cale a crucii prin vitregiile
istoriei.
„Ridicaţi ochii voştri şi priviţi…”: astăzi suntem la aniversarea Centenarului Unirii iar noi, ca Biserică, la fel ca si
atunci, ne înţelegem rostul şi chemarea în acest ceas solemn
şi suntem încrezători şi plini de speranţă întru Cristos
Domnul. Mergând, învăţaţi, îndrăzniţi şi fiţi înţelepţi: ţara,
poporul au nevoie de păstori sfinţiţi şi de creştini dăruiţi.
„Având ca temei credinţa, susţinuţi de speranţă şi
zidiţi în iubire” (Cf. PD 15), după exemplul Mântuitorului,
vă îndemn să ridicaţi ochii voştri şi să-L priviţi pe Cristos
cel Înviat din morţi!
Domnul este tăria noastră! Domnul este înţelepciunea
noastră! Domnul este dreptatea noastră!
Cu Domnul şi noi am Înviat! prin Domnul vom birui!
În Domnul cel Viu trăim viaţa fără de moarte!
Vă doresc tuturor un Praznic luminos şi binecuvântat!
Christos a Înviat!
PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.

Cari Fedeli,
„Elevate i vostri occhi”… ora, al tempo della
Risurrezione, capite che il Signore ci chiama e manda ciascuno
di noi conformemente alla sua Santa Volontà. „Guardate le
messi...” Guardate ai martiri della nostra Chiesa ai cari nostri
Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan
Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie e Tit Liviu Chinezu che
furono scelti per sacrificare la loro vita sull’altare della Chiesa
per la Verità e la giustizia esattamente a 30 anni dalla Grande
Unione nel 1948.
„Le parole del Signore si adempiono anche qui, ad Alba
Iulia, nella pienezza della giustizia divina...Questa è l’ora della
giustizia di Dio e della Sua ricompensa per le sofferenze dei
secoli portate da una nazione con la Fede in Dio e con la
speranza nella sua giustizia” dichiarava solennemente, ad Alba
Iulia, nel 1918, il Cardinal Iuliu Hossu. La gioia vissuta ad Alba
Iulia nel 1918 dalla Chiesa Greco-Cattolica per mezzo dei suoi
fedeli, sarebbe divenuta sofferenza e martirio nel 1948.
Seguirono 40 anni „biblici” sotto la schiavitù del comunismo
perché nel 1989 ci portasse ancora la libertà, dopo una via
Crucis attraverso le inimicizie della storia.
„Elevate i vostri occhi e guardate...” : oggi festeggiamo il
Centenario dell’Anniversario dell’Unione e noi, come Chiesa,
come anche allora, comprendiamo il significato e la chiamata in
quest’ora solenne e siamo fiduciosi e pieni di speranza in
Cristo, il Signore. Andando, insegnate, abbiate il coraggio e
siate sapienti. La Patria ed il popolo hanno bisogno di pastori
santi e di cristiani generosi.
„Avendo come fondamento la fede, sostenuti dalla
speranza e edificati nell’amore” (Cf. PD 15), secondo l’esempio
del Salvatore, vi suggerisco di elevare i vostri occhi e di
guardare Cristo Risorto dai morti!
Il Signore è la nostra forza! Il Signore è la nostra sapienza!
Dio è la nostra giustizia!
Con il Signore anche noi siamo risorti! Grazie al Signore
trionferemo! Nel Signore vivo viviamo senza la morte!
Auguro a tutti una Festa luminosa e benedetta!
Cristo è risorto!
S.E. Mons. Virgil Bercea
vescovo greco-cattolico di Oradea Mare
Responsabile con la pastorale degli immigrati
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Traduzione in italiano prof. Giuseppe Munarini

CARE ESTE IMPORTANŢA ÎNVIERII LUI CRISTOS?
IT: Per ragioni di spazio pubblichiamo solamente in lingua romena un articolo che elenca e sintetizza gli elementi su cui si basa la fede dei
cristiani riguardo alla risurrezione di Gesù e la sua importanza nell’atto di credere.
Învierea lui Cristos este evenimentul extraordinar,
original, irepetabil, unic în istoria umană. Este realitatea
centrală a creştinismului, centrul predicării şi al mărturiei
creştine, de la începutul şi până la sfârşitul timpurilor.
Paştele este sărbătoarea principală, cea mai importantă
din întregul an, „fundamentul şi nucleul întregului an liturgic” (Conciliul al II-lea din Vatican, Sacrosanctum
Concilium, 106). Să încercăm să ilustrăm în mod sintetic
această importanţă extraordinară a învierii lui Cristos,
pornind înainte de toate de la istoricitatea sa.
A) Istoricitatea învierii lui
Cristos
În ce sens învierea lui Cristos este
un eveniment istoric?
Nu este eveniment istoric în
sensul că a putut să asiste cineva direct, să fotografieze evenimentul în
realizarea sa; „Fericită noapte – cântă «Exultet» de Paşte – numai ţie ţi sa dat să cunoşti ora în care Isus Cristos a înviat din morţi”. „Într-adevăr,
nimeni nu a fost martor ocular al
evenimentului însuşi al învierii şi nici
un evanghelist nu-l descrie. Nimeni
n-a putut să spună cum a avut loc
fizic. Cu atât mai puţin a fost perceptibilă simţurilor esenţa ei cea mai
in t im ă , t r e c e r e a la o a lt ă
viaţă” (CBC, 647).
Totuşi, învierea lui Cristos este
un eveniment istoric în sensul că a
avut loc realmente în istorie şi a avut semne şi mărturii
atestate din punct de vedere istoric.
În acelaşi timp este şi un eveniment misterios, care
transcende şi depăşeşte istoria însăşi, deoarece este un
mister de credinţă şi, ca atare, cere credinţa, dar al lui
Dumnezeu, graţie căreia se poate exclama cu sfântul Toma în faţa lui Cristos înviat: „Domnul meu şi Dumnezeul
meu” (In 20,28).
Care sunt semnele, dovezile care atestă învierea lui
Cristos?
Sunt două în mod deosebit:
– mormântul gol
– apariţiile lui Cristos înviat.
Graţie acestor dovezi, adevărul istoric al învierii lui
Cristos „este pe larg documentată, chiar dacă astăzi, ca şi
în trecut, nu lipsesc din aceia care în diferite moduri o
pun la îndoială sau chiar o neagă” (Benedict al XVI-lea,
Cateheza de miercuri, 26 martie 2008).
Ce valoare are mormântul gol?

În cadrul evenimentelor Paştelui, mormântul gol este
primul element întâlnit. Acesta nu este o dovadă directă în
sine. Lipsa trupului lui Cristos din mormânt ar putea fi
explicată şi altfel. Cu toate acestea, mormântul gol a constituit un semn esenţial pentru toţi. Descoperirea lui de
către ucenici a fost primul pas spre recunoaşterea faptului
însuşi al învierii. Este cazul femeilor sfinte mai întâi, apoi
al lui Petru. „Ucenicul pe care-l iubea Isus” (In 20,2) afirmă că, intrând în mormântul gol şi descoperind „fâşiile de
pânză jos” (In 20,6), a văzut şi a crezut. Aceasta presupune că el a constatat, după starea în care
se afla mormântul gol, că lipsa trupului lui Isus nu putea fi o lucrare omenească şi că Isus nu revenise pur şi
simplu la o viaţă pământească, aşa
cum se întâmplase cu Lazăr (CBC,
640).
Ce caracteristici au apariţiile lui
Cristos Înviat?
Aceste apariţii:
– Sunt documentate în manieră riguroasă în Noul Testament (evanghelii,
Faptele Apostolilor şi scrisorile apostolilor sunt în acord în descrierile lor);
– Sunt numeroase: a celor două Marii
(Mt 28,1-8); a Mariei Magdalena (In
20,11-18); a discipolilor în Cenacol (In
20,19.23); a călătorilor de la Emaus
(Lc 24,13-35; Mc 16,12-13); a lui Toma (In 20,24-29); a discipolilor pe apele lacului (In 21,1-14); a altora (In
20,30-31); a lui Paul şi a celor 500 de fraţi (1Cor 15,3-9.2021);
– manifestă o realitate fundamentală: iniţiativa nu este
a discipolilor, ci este a lui, Cristos, cel viu, aşa cum atestă şi
cartea Faptele Apostolilor: „El li s-a arătat viu” (1,3). Aşadar nu un ceva care porneşte de la discipoli, ci de la Cristos însuşi;
– permit constatarea că trupul înviat al lui Isus este
acelaşi care a fost chinuit şi răstignit, deoarece încă mai
poartă semnele pătimirii (cf. In 20,20.27);
– atestă noua dimensiune a Celui Înviat, modul să de
a fi „după Duh”, care este nou şi diferit faţă de modul anterior de a exista, „după trup”;
– îi permit lui Isus înviat să încredinţeze apostolilor şi
discipolilor misiunea de a vesti altora învierea sa şi evanghelia sa: „Aşadar, mergeţi, şi faceţi ucenici din toate
naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh” (Mt 28,19); „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15).
Isus înviat apare înainte de toate femeilor, care de
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aceea au fost primele care l-au întâlnit pe Isus înviat şi au

dat apostolilor vestea despre înviere:
– femei incredule, care primesc din această cauză, în
dimineaţa de Paşte, şi reproşul îngerului: „De ce-l căutaţi
pe Cel Viu printre cei morţi” (Lc 24,5);
– femei care nu se bucurau de credibilitate: în acel
timp, în contextul ebraic, mărturia femeilor nu avea nici o
valoare oficială, juridică.
Ori faptul că Isus s-a manifestat înainte de toate femeilor este o dovadă ulterioară pentru a crede în adevărul
istoric al învierii sale şi în veridicitatea celor scrise de
evanghelişti. De fapt, dacă aceasta nu ar fi avut loc realmente, pentru ce să încredinţeze mărturia importantă a
învierii lui Cristos înainte de toate femeilor, al căror cuvânt nu avea nici o valoare juridică?

Ce valoare are mărturia apostolilor?
Valoarea mărturiei apostolilor
apare din caracteristicile pe care le are
această mărturie:
– nucleul central al mărturiei
unor persoane diferite, în situaţii şi
locuri diferite, este în acord în toate
apariţiile şi atestă că Domnul a înviat
şi s-a manifestat viu;
– este o mărturie foarte veche.
Cea mai veche mărturie a învierii este
cea dată de sfântul apostol Paul:
„Căci v-am transmis, în primul rând,
ceea ce am primit şi eu: Cristos a murit pentru păcatele noastre, după
Scripturi, a fost înmormântat şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi i s-a
arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece, după aceea s-a arătat la peste cinci
sute de fraţi dintr-o dată, dintre care
cei mai mulţi au rămas până acum, iar
unii dintre ei au murit. După aceea, i
s-a arătat lui Iacob şi apoi tuturor apostolilor. Ultimului
dintre toţi, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat
şi mie” (1Cor 15,3-8). Data la care au fost scrise aceste
cuvinte este anul 56, sau 57 d.C. Însă sfântul Paul afirmă
că a primit de la alţii, după convertirea sa, nucleul central
al acestei mărturii (cf. Fap 9,3-18). Şi de aceea se poate
data acest text la circa anul 35 d.C., adică la cinci, şase ani
după moartea lui Cristos. Aşadar această mărturie este de
mare valoare istorică, datorită antichităţii sale;
– apostolii apar ca martori şi nu inventatori ai acestei
mărturii. De fapt, învierea le apărea ca un lucru imposibil,
în afara imaginabilului. Însuşi Isus trebuie să învingă rezistenţa lor, incredulitatea lor: „O, nepricepuţilor şi greoi
la inimă în a crede” (Lc 24,25); „De ce sunteţi tulburaţi?
Priviţi mâinile mele şi picioarele mele căci sunt eu însumi.
Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase, cum mă
vedeţi pe mine că am” (Lc 24,38).

răstignit, discipolii au fugit şi au crezut închis cazul lui
Isus, nemaiavând vreo aşteptare a unei învieri. În locul
entuziasmului, după moartea lui Cristos, în apostoli era
numai descurajare şi dezamăgire. Şi de aceea învierea era
în afara şi mai presus de gândurile lor şi de aşteptările lor;
– aşadar precedă, ba chiar răstoarnă modul de a gândi
şi de a voi al apostolilor, care de aceea nu ar fi putut să
inventeze un asemenea fapt;
– schimbă viaţa lor: îi face aşa de curajoşi încât înfruntă chiar şi martiriul. Acesta este un motiv ulterior în
favoarea istoricităţii învierii lui Cristos, deoarece nimeni
nu moare pentru o minciună.
B) Importanţa învierii lui Cristos
Ce importanţa a avut pentru Cristos
învierea sa?
Învierea lui Cristos nu este:
– un eveniment care-l cuprinde pe
Cristos dintr-un punct de vedere pur
spiritual, mintal sau psihologic;
– o întoarcere la viaţa noastră pământească, şi nici simpla reanimare a unui
cadavru, „precum s-a întâmplat în
cazul învierilor pe care el le-a săvârşit
înainte de Paşte: cea a fiicei lui Iair, a
tânărului din Naim, a lui Lazăr. Aceste
fapte erau evenimente miraculoase,
dar persoanele în cauză se întorceau,
prin puterea lui Isus, la o viaţă pământească «obişnuită». La un moment dat,
aveau să moară iarăşi. Învierea lui
Cristos este esenţialmente diferită. În
trupul său înviat, el trece de la starea
de moarte la o altă viaţă dincolo de
timp şi spaţiu. Trupul lui Isus este
plin, la înviere, de puterea Duhului
Sfânt; el participă la viaţa dumnezeiască în starea de glorie, încât sfântul Paul poate să spună despre Cristos că este omul ceresc” (CBC, 646);

Învierea lui Cristos este:
– culmea întrupării sale;
– transformarea trupului lui Cristos, care este glorificat şi intră într-o ordine radical diferită. Corporalitatea sa
este diferită de cea dinainte. Este liber de legile fizice; nu
mai este condiţionat de spaţiu şi de timp. Pentru aceasta
intră şi iese chiar dacă uşile sunt încuiate; apare şi dispare
unde, cum şi când vrea. „Trupul său înviat este cel care a
fost răstignit şi poartă semnele pătimirii sale, dar de acum
este părtaş de viaţa divină cu proprietăţile unui trup glorios. Pentru acest motiv, Isus înviat este în mod suveran
liber să se arate discipolilor săi cum şi unde vrea şi sub
înfăţişări diferite” (Compendiu, 129);
– opera tuturor celor trei persoane trinitare: „Tatăl
manifestă puterea sa; Fiul ia din nou viaţa pe care şi-a datDin mărturia lor apare că învierea lui Cristos eso în mod liber reunind sufletul şi trupul său, căruia Duhul
te un eveniment care:
îi dă viaţă şi-l glorifică” (Compendiu, 130);
– îi depăşeşte chiar pe ei, care sunt martorii. În aceas– „da”-ul lui Dumnezeu spus lui Isus pe care oamenii
tă privinţă, să nu uităm că atunci când Isus a fost prins şi
l-au condamnat şi ucis: este sigiliul pe care Dumnezeu îl
5 pune la cuvintele şi faptele lui Isus. Este culmea, plinăta-

tea, sinteza întregului plan pe care Tatăl îl are cu privire la
Fiul. Cartea Faptele Apostolilor atestă: „Dumnezeu a dat
tuturor oamenilor dovada sigură despre Isus înviindu-l
din morţi” (17,31);
– dovada definitivă şi decisivă a dumnezeirii sale. El
spusese: „Când îl veţi fi înălţat pe Fiul Omului, atunci veţi
şti că eu sunt” (In 8,28). Moartea lui Cristos este împlinirea consumării victimei, mărturia supremă a iubirii sale, în
timp ce Învierea sa este dovada adevărului său ca Fiu al
lui Dumnezeu şi Dumnezeu el însuşi;
– confirmarea a tot ceea ce:
1. Vechiul Testament prevestise (cf. Lc 24,26-27.4448)
2. Isus însuşi a spus, a promis (cf. Mt 28,6; Mc 16,7;
Lc 24,6-7) şi a făcut;
– victoria asupra păcatului şi asupra morţii;
– glorificarea, preamărirea, înălţarea lui Isus la dreapta Tatălui. În felul acesta „El este Domnul care domneşte
de acum cu omenitatea sa în gloria veşnică de Fiu al lui
Dumnezeu şi mijloceşte neîncetat în favoarea noastră la
Tatăl. Ni-l trimite pe Duhul său şi ne dă speranţa că vom
ajunge într-o zi la el, deoarece ne-a pregătit un
loc” (Compendiu, 132).
Ce importanţă are învierea lui Cristos pentru
noi?

Învierea lui Cristos nu se referă numai la persoana şi
la opera lui Isus. Ea este un fapt de însemnătate universală, care cuprinde întreaga istorie umană şi destinul oricărui
om, ajunge la existenţa umană şi este în măsură s-o
schimbe în mod intim.
De fapt, învierea lui Cristos:
– este fundamentul, centrul, culmea credinţei creştine: „Dacă Cristos nu a înviat – afirmă sfântul Paul –
atunci zadarnică este predica noastră şi zadarnică este şi
credinţa noastră” (1Cor 15,14); de fapt nu este o noutate
a crede că Isus a murit: acest lucru îl cred şi păgânii, toţi îl
cred. Dar lucrul cu adevărat nou, original, extraordinar
este de a crede că el a înviat;
– este victoria asupra păcatului şi asupra morţii, pentru că Isus murind a distrus moartea şi înviind a redat oamenilor viaţa. „El ne-a făcut să trecem de la sclavie la libertate, de la tristeţe la bucurie, de la plâns la sărbătoare,
de la întuneric la lumină, de la sclavie la răscumpărare. De
aceea spunem în faţa lui: Aleluia!” (Meliton din Sardi –
sfânt din secolul al II-lea – Omilie Pascală);
– „ea împlineşte înfierea pentru că oamenii devin
fraţi ai lui Cristos, precum îi numeşte Isus însuşi pe ucenicii săi după înviere: «Mergeţi şi vestiţi fraţilor mei» (Mt
28,10). Fraţi nu prin natură, ci prin darul harului, deoarece
această înfiere oferă o participare reală la viaţa Fiului unic,
care s-a revelat plenar în învierea lui” (CBC, 654);
– adevăratul izvor al slujirii de iubire a Bisericii, care
încearcă să aline suferinţele celor săraci şi slabi, revelânduse iubirea care este mai puternică decât moartea, mai puternică decât răul. „Pentru Paşte înfloreşte pomul credinţei, izvorul baptismal devine rodnic, noaptea străluceşte de lumină nouă, coboară darul cerului şi sacramentul dă hrana sa cerească. Pentru Paşte Biserica primeşte în
sânul ei pe toţi oamenii şi face din ei un unic popor şi o 6

unică familie” (Autor antic necunoscut, din Omilia despre
Paşte, Disc. 35, 6-9);
– a avut loc duminica – „prima zi a săptămânii” (Mc
16,2) – şi acesta este motivul pentru care ziua de duminică
este pentru creştini:
1. ziua de sărbătoare a săptămânii (dies Domini)
2. şi ziua principală a celebrării comunitare a Euharistiei (porunca de a asculta Liturghie). De fapt la sfânta Liturghie se celebrează memorialul Paştelui Domnului;
– face în aşa fel încât duminica de Paşte să fie sărbătoarea cea mai importantă din întregul an; din ea provin
toate celelalte festivităţi;
– devine învierea noastră, într-o triplă dimensiune:
1. Baptismală: „Înmormântaţi fiind împreună cu el
prin botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el,
prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat
pe el din morţi” (Col 2,12)
2. Morală: în fiecare zi trebuie să murim pentru păcat
şi să înviem la o viaţă nouă: „Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus unde Cristos şade la
dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi la cele de sus şi nu la cele
de pe pământ” (Col 3,1-2)
3. Escatologică: „Cel care l-a înviat pe Cristos din
morţi va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul său care locuieşte în voi” (Rom 8,11).
Ce relaţie există între învierea lui Cristos şi învierea trupurilor noastre?
Învierea lui Cristos este cauza eficientă (izvor) şi
exemplară (model) a îndreptăţirii şi învierii noastre, principiu şi izvor al învierii viitoare a trupurilor noastre care va
avea loc la sfârşitul acestei lumi: „Cristos a înviat din
morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi […]. Şi după
cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă” (1Cor 15,20-22). De aceea, trupul nostru la
sfârşitul timpurilor:
– va învia transformat: „A înţelege cum va avea loc
învierea depăşeşte posibilitatea imaginaţiei şi a înţelegerii
noastre” (Compendiu, 205);
– va primi aceeaşi răsplată pe care sufletul a avut-o de
la judecata lui Dumnezeu în momentul morţii trupului: „Şi
vor ieşi spre învierea vieţii cei care au făcut binele, iar cei
care au săvârşit răul, spre învierea judecăţii” (In 5,29).
Învierea trupurilor noastre va fi însoţită de transformarea întregii creaţii şi a universului, care „eliberat din
sclavia putrezirii, va fi părtaş de gloria lui Cristos prin inaugurarea «cerurilor noi» şi a unui «pământ nou» (2Pt 3,13).
Astfel se va ajunge la plinătatea împărăţiei lui Dumnezeu,
adică realizarea finală a planului mântuitor al lui Dumnezeu de «a reuni în Cristos toate lucrurile cele din cer şi cele
de pe pământ» (Ef 1,10). Atunci Dumnezeu va fi «totul în
toţi» (1Cor 15,28), în viaţa veşnică” (Compendiu, 216).
NB: pentru a aprofunda tema, se pot citi:
– Catehismul Bisericii Catolice (CBC), nr. 638-658;
900-1060
– Compendiul CBC, nr. 126-131; 202-216.
MONS. RAFFAELLO MARTINELLI
Traducere: pr. Mihai Pătraşcu
Preluat de pe: http://lumea.catholica.ro/2014/07/careeste-importanta-invierii-lui-cristos/

RO: În anul 2017, întreaga Biserică Catolică a fost în sărbătoare datorită aniversării a 100 de ani de când Fecioara Maria
s-a arătat la Fatima. Redăm a doua parte din prezentarea evenimentelor de la Fatima pe care pr. Claudiu Dumea de la Iaşi a
făcut-o în volumul “Maria în apariţiile sale”.

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

FATIMA (II)

drepturile bisericeşti şi civile. Acesta este scopul execrabil al învăţăturii comuniste".
Leon XIII atrăgea atenţia că toate aceste activităţi
ale comuniştilor şi socialiştilor erau sprijinite de francmasonerie, iar Pius XI vedea în ele degetul Satanei. El
scria în enciclica sa Caritate Christidin 1932:
"Noi vedem astăzi ceea ce nu s-a văzut niciodată în
istorie, stindardul războiului satanic împotriva lui Dumnezeu şi împotriva religiei desfăşurat cu neruşinare, prin
ura abominabilă a nelegiuiţilor, la toate popoarele şi în
toate părţile universului".
Erorile şi prigoanele în toată lumea au
pornit de la Moscova, bolşevicii fiind
sprijiniţi de marile finanţe internaţionale,
de bancherii americani, englezi şi germani, iar când spun bancheri vă puteţi
da seama uşor de ce origine erau.
Lenin a organizat bine securitatea care
avea să poarte diferite nume: N.K.V.D.,
K.G.B care, între 1917 şi 1921, a executat oficial 1.760.000 de oameni, dintre
care 25 episcopi, 1.200 preoţi, 20.000 de
funcţionari, 190.000 de muncitori, cca.
un milion de ţărani. Stalin a perfecţionat
aparatul de teroare. În 1938, opt milioane de oameni nevinovaţi zăceau în închisori. În cinci ani, 3 milioane de oameni nevinovaţi au fost închişi, dintre
care majoritatea executaţi. Cum, după planul lui Lenin,
revoluţia internaţională trebuia să înceapă din două
puncte: Rusia şi Peninsula Iberică, comuniştii declanşează, în 1936, războiul civil în Spania, care va dura un an şi
jumătate şi în care vor fi masacraţi pentru credinţă 16
episcopi, 16.750 preoţi călugări şi călugăriţe şi o jumătate
de milion de spanioli. Cine ar mai putea număra zecile
de milioane de victime făcute de comunişti în celelalte
ţări vândute de aliaţii ruşilor la Ialta. Sau în China şi în
celelalte ţări ocupate de comunişti? Papa Pius XII, la 31
octombrie 1942 - când războiul era în toi - a consacrat
lumea Inimii Neprihănite a Mariei. Providenţial, Pius
XII fusese sfinţit episcop chiar în ziua de 13 mai 1917,
data primei apariţii de la Fatima. Din mărturii vrednice
de crezare, se ştie că în 1950, când a proclamat dogma
înălţării Sfintei Fecioare cu trupul şi sufletul la cer, Pius
XII a văzut în grădinile Vaticanului minunea soarelui,
exact cum se petrecuse în 1917 la Fatima. E sfâşietoare
rugăciunea lui Pius XII, prin care consacră lumea Inimii
Mariei, fără a numi însă Rusia:
"În această oră tragică pentru omenire, noi alergăm

(Continuare din numărul precedent)
"Aţi văzut iadul în care merg sufletele sărmanilor
păcătoşi", le spunea Sfânta Fecioară celor trei copii de
la Fatima, la a treia apariţie din 13 iulie 1917. "Pentru
a-i salva, Dumnezeu vrea să orânduiască în lume devoţiunea la Inima mea Neprihănită. Dacă se va face
ceea ce vă spun, multe suflete se vor salva şi va fi pace. Războiul se va sfârşi. Dar dacă lumea nu va înceta
să-l ofenseze pe Dumnezeu, sub pontificatul lui Pius
XI, va începe un altul, mai rău. Când
vei vedea o noapte luminată de o lumină necunoscută, să ştii că este marele semn pe care Dumnezeu vi-l dă
ca să vă arate că el va pedepsi lumea
prin război, foamete, prigoane împotriva Bisericii şi a Sfântului Părinte".
Aici deschid o paranteză. Trăieşte încă multă lume care îşi aminteşte de noaptea de 24 spre 25 ianuarie a anului 1938 luminată de o lumină necunoscută, ca un incendiu uriaş
care se vedea la orizont, despre care
au scris ziarele din lumea întreagă.
Sora Lucia vedea în această lumină
marele semn care prevestea al doilea
război mondial ce avea să izbucnească
în septembrie 1939. Sfânta Fecioară continuă:
"Pentru a împiedica acest război, cer consacrarea
Rusiei la Inima mea Neprihănită şi Sfânta Împărtăşanie, ca reparaţie, în primele sâmbete. Dacă vor fi ascultate cererile mele, Rusia se va converti şi va fi pace.
Altminteri, Rusia îşi va răspândi erorile în toată lumea,
provocând războaie şi persecuţii împotriva Bisericii.
Cei buni vor fi martirizaţi. Sfântul Părinte va avea
mult de suferit. Mai multe naţiuni vor fi nimicite. În
cele din urmă, Inima mea Neprihănită va triumfa.
Sfântul Părinte îmi va consacra Rusia care se va întoarce şi se va da lumii un timp oarecare de pace ".
"Rusia îşi va răspândi erorile în toată lumea". Şi
aşa a fost. E vorba de erorile comunismului asupra
cărora Papa Pius IX atrăgea atenţia încă din 1846
când comunismul făcea primii paşi, scriind în enciclica
sa Qui pluribus:
"Voi cunoaşteţi bine monstruoasele erori şi capcane pe care le folosesc fiii acestei lumi pentru a face
un război împotriva religiei catolice, împotriva autorităţii divine a Bisericii şi pentru a călca în picioare
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cu încredere la Inima Ta Neprihănită. Noi ne consatismentul pe care dumnezeiescul învăţător nu a încetat să
crăm ei cu întreaga Sfântă Biserică, trupul mistic al
-l adreseze de-a lungul veacurilor în revelaţiile sale unor
scumpului tău Isus care suferă şi sângerează în atâtea
suflete privilegiate pe care a voit să le aleagă ca mesageri
părţi şi este torturată în atâtea feluri, în unire, de aseai săi. Dezarmaţi dreptatea lui Dumnezeu ce stă să lomenea, cu lumea întreagă, sfâşiată de atâtea duşmănii
vească, printr-o cruciadă de rugăciuni şi pocăinţă în lude moarte, cuprinsă de flăcările urii, victimă a propriimea întreagă!"
lor sale nelegiuiri".
Sunt păreri cum că al treilea secret de la Fatima priAlte consacrări au avut loc ulterior, dar consacraveşte direct Biserica precum şi criza de credinţă care, de
rea, aşa cum a voit-o Sfânta Fecioară, în unire cu toţi
câteva decenii, demolează Biserica şi pedepsele apocalipepiscopii din lume, Rusia fiind menţionată, a făcut-o
tice cu care Dumnezeu va purifica lumea de păcat. Ceea
Papa Ioan Paul II la 25 martie 1984. În anul următor,
ce îl făcea pe Paul VI să spună în ultimii ani ai pontificaGorbaciov ajungea la putere şi atunci s-a petrecut mitului său: "E o mare tulburare în acest moment în lume
racolul la care nimeni nu se aştepta: destrămarea Imşi în Biserică: e vorba de credinţă. Mi se întâmplă să-mi
periului Rus. E un lucru absolut evident: prăbuşirea
repet acum fraza obscură spusă de Isus în Evanghelia
comunismului, acest eveniment incredibil, pe care
Sfântului Ioan: 'Când va veni din nou Fiul Omului, oare
l-am văzut cu ochii noştri, nu
va mai găsi credinţă pe păare vreo explicaţie raţională sau
mânt?'"
politică: e rezultatul consacrării
Ne întrebăm din nou simplu şi
la Inima Mariei din 1984 şi realisincer: pe noi în ce măsură ne
zarea profeţiei din 1917. Rusia s
afectează mesajul de la Fatima?
-a convertit, în sensul că a abanNoi ne-am convertit cu adevădonat ideologia comunistă care
rat sau ne înşelăm permanent
a dominat timp de 70 de ani şi
conştiinţa? Şi în ce măsură ne
care părea că se instalase pentru
angajăm la convertirea lumii? E
veşnicie. Aceste prevestiri care s
uimitor să constatăm că duşma-au realizat deja, au constituit
nii lui Dumnezeu sunt mai cacel de-al doilea secret de la Fatipabili de sacrificii în a răspândi
ma publicat în 1942, din dispoîmpărăţia Satanei. Scrie un coziţia Papei Pius XII. Şi urmează
munist francez într-un ziar antiîntr-adevăr aşa cum s-a
clerical:
prezis, câţiva ani de pa- RO: 25 martie 1984 - Papa Ioan Paul al II-lea consacră întreaga "Evanghelia este o armă
ce, în sensul că nu s-a lume Fecioarei Maria, înaintea statuii Maicii Domnului adusă de mult mai puternică pentru
declanşat un nou război la Fatima în Piaţa „Sf. Petru” din Vatican.
reînnoirea societăţii decât
IT: 25 marzo 1984 - Papa Giovanni Paolo II consacra tutto il mondo
mondial (…).
principiile noastre marxisalla Vergine Maria, dinanzi alla statua della Madonna fatta portare da
Mesajul de la Fati- Fatima in piazza “San Pietro” del Vaticano.
te. Şi totuşi, noi vom fi
ma cu apelul la converaceia care la urmă vom
tire rămâne extrem de actual. Cu toate apelurile şi
obţine victoria. Noi nu suntem decât o mână de oameni,
apariţiile Sfintei Fecioare, nu poate fi vorba de conpe când voi creştinii sunteţi milioane. Dacă vă gândiţi la
vertirea lumii. Dimpotrivă, corupţia şi necredinţa
istoria lui Ghedeon şi a celor trei sute de însoţitori ai săi,
cresc pe măsură ce intervenţiile cerului devin tot mai
veţi înţelege de ce am dreptate. Noi comuniştii nu ne
frecvente. Statisticile arată că trei sferturi dintre creştijucăm cu cuvintele. Suntem realişti şi pentru că suntem
nii din lume - mă refer la catolici - trăiesc o viaţă antihotărâţi să ne atingem scopul, ştim să găsim şi mijloacele
creştină şi antievanghelică. Pentru oamenii acestor
pentru a-l atinge. Din câştigurile şi salariile noastre,
timpuri parcă scrie profetul Ieremia:
reţinem numai strictul necesar, restul îl sacrificăm pentru
"Ei n-au ascultat şi nu au luat aminte, ci au urmat
propagandă. Consacrăm de asemeni şi timpul nostru
îndemnurile şi pornirile inimii lor rele, au dat înapoi şi
liber şi o parte din concediu pentru propagandă. Voi, în
nu au mers înainte. Din ziua când au ieşit părinţii
schimb, sacrificaţi puţin timp şi puţini bani pentru răsvoştri din Egipt, până în ziua de azi, v-am trimis pe
pândirea Evangheliei. Cine, aşadar, va crede în valorile
toţi slujitorii mei, profeţii, i-am trimis în fiecare zi, de
Evangheliei, dacă voi nu o practicaţi, nu o propagaţi, nudimineaţă. Dar ei nu m-au ascultat, n-au luat aminte,
i sacrificaţi timpul şi banul vostru?"
şi-au înţepenit gâtul şi auzul mai rău decât părinţii lor.
Şi dacă le vei spune toate aceste lucruri nu te vor asText preluat din: pr. Claudiu Dumea,
culta" (Ier 7,24-27).
Maria în apariţiile sale,
În 1946, deci îndată după terminarea celui mai
cumplit război care a lovit pământul, fiindcă lumea nu
De pe: http://www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=16
a învăţat nimic, continuând să se îndepărteze de
Dumnezeu, dispreţuind toate apelurile cerului, Papa
Pius XII, tulburat, adresa aceste cuvinte catolicilor:
"Noi ne simţim împinşi să ne ridicăm din nou
glasul spre a aminti fiilor şi fiicelor lumii catolice aver- 8

ROLUL HOTĂRÂTOR AL BISERICII GRECO-CATOLICE LA MAREA UNIRE
RO: În anul 2018, România aniversează Centenarul Marii
Uniri a celor trei Principate Române: Transilvania, Moldova şi
Muntenia. Pentru că au reînceput să apară voci părtinitoare şi denigratoare (de gen „Eşti român doar dacă eşti ortodox!”), redăm un
articol asupra rolului Bisericii Gr-Catolice în procesul Marii Uniri.
„Dacă nu era Unirea religioasă de la 1700, nu era nici
Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 şi fără aceasta nu era
nici Unirea din 1918”. Cardinal Iuliu Hossu
Fiecare izbândă a trecutului nu e o întâmplare, ci, „secole
întregi de muncă le-a pregătit”. Nicolae Iorga

IT: Nell’anno 2018, Romania festeggia il Centenario dell’Unione dei tre grandi Principati: Transilvania, Moldavia e Muntenia.
Poiché hanno ricominciato a comparire voci denigratorie e partiniche
(del tipo “Sei vero romeno solamente se sei ortodosso!”), riportiamo
-purtroppo solamente in lingua romena- un articolo che descrive il ruolo
centrale della Chiesa Greco-Cattolica nel processo dell’Unione.

„Întoarcerea noastră spre latinitate, spre Roma, la 1700,
este de o importanţă inegalabilă […]. Fără Unirea în
credinţă cu Roma nu erau şcolile mari din străinătate
pentru ucenicii români, aspri în ale învăţăturii, nu era acea
mare şcoală pentru inima poporului nostru care a fost
Roma însăşi”. George Călinescu menţionează
În „Proclamaţia de Unire” citită la Alba Iulia, la
occidentalizarea din Ardeal, ca urmare a Unirii de la 1700, a
1 Decembrie 1918, de către Episcopul greco-catolic
existenţei Bisericii Greco-Catolice şi a contactului ei direct
Iuliu Hossu, în faţa celor peste 100.000 de mii de români
cu Apusul, „Blajul obţinând un număr de burse pentru
veniţi la Adunarea Naţională, viitorul Cardinal spunea: „
studii la „Colegiul Pazmanyan” şi „Colegiul Sfânta
… Ne unim pe veci cu Ţara-Mamă, România! ... AcestaBarbara” din Viena şi la „De Propaganda Fide” din
i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplătirii Lui.
Roma” (George Călinescu, „Istoria literaturii române” –
Acesta-i ceasul bucuriei noastre […] mulţi au dorit să
Compendiu-,1963, p.39). Ori de câte ori se vorbeşte despre
vadă ce vedeţi voi şi să audă ce auziţi voi, şi n-au
Unirea cea Mare, se cuvine să se aducă un
auzit…”. De la „ceasul dreptăţii lui
elogiu Bisericii Greco-Catolice, ai cărei oameni
Dumnezeu” au trecut 100 de ani …
mari au fost „lumini în noaptea istoriei noastre,
Chemarea de atunci: „Veniţi la Alba-Iulia!
oameni cu aleasă cultură şi neîncetat
Fraţi români! Veniţi cu toţii la Marea
devotament pentru a servi pe Dumnezeu şi
Adunare Naţională care se va ţine la 1
Patria”. Episcopul greco-catolic Inocenţiu Micu
Decembrie la orele 10 a.m. la Bălgradul lui
-Klein (1692-1768) este cel care a întemeiat
Mihai Viteazul. Veniţi cu miile, cu zecile de
„Blajul”. În anul 1737 şi-a mutat reşedinţa de la
mii!”, publicată în „Unirea” de la Blaj, poartă
Făgăraş la Blaj; în timp de cinci ani, Mica Romă
peste veacuri emblema Sărbătorii, ne obligă
luase fiinţă. Inocenţiu Micu Klein este şi
să ne oprim paşii, pe orice drum al vieţii ne„întemeietorul programului luptelor politice
am afla, şi să ne îmbrăcăm sufletul în RO: Episcopul greco-catolic Iuliu
şi naţionale ale românilor din Transilvania,
Sărbătoare … Ca să auzim şi noi Hossu (mai apoi cardinal),
cel
pentru dobândirea de drepturi şi libertăţi.
cuvintele Episcopului Martir: „Acesta-i care a citit la Alba Iulia declaraţia
Prin memorii şi suplicii înaintate atât Curţii
de Unire a Principatelor
ceasul bucuriei noastre!”.
Împărăteşti de la Viena, cât şi Dietei
La „Centenarul Marii Uniri” Româneşti.
IT: Il vescovo greco-cattolico Iuliu Transilvaniei, el cere şi pretinde pentru
suntem chemaţi să răspundem la Hossu (successivamente cardinale),
neamul său o situaţie politică şi juridică întru
„chemarea vremii noastre”: să colui che diede lettura alla
totul egală cu acea care o aveau cele trei
cunoaştem toate etapele care au dus la proclamazione dell’Unionei dei
naţiuni privilegiate ale marelui Principat:
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, la Principati Romeni.
ungurii, saşii şi secuii”. (Ştefan Manciulea,
acel moment din istoria noastră
„Episcopul Ioan Inocenţiu Micu Clain”, Blaj, 1997, p.7).
modernă - „ceasul împlinirii vremii” -, cum îl numea
Episcopul Petru Pavel Aron (1709-1764) în 1754) deschide
Episcopul Iuliu Hossu, în care s-a desăvârşit Statul
la Blaj prima şcoală sistematică în limba română, stabilind
Naţional Român prin Unirea Transilvaniei, Banatului,
în „Înştiinţare” condiţiile primirii elevilor şi menţionând că
Crişanei şi Maramureşului cu Patria. „Centenarul Marii
„mai toţi sunt însătoşaţi şi flămânzi de hrană sufletească,
Unirii” ne pune în mâini „Istoria Marii Uniri” şi ne
pentru aceea, tuturor fiilor noştri, oricarii vor cere, trebuie,
obligă să o citim… Şi nu oricum, ci cu gândul atent la
după putinţă, a li se frânge sfânta pâine şi a-i cuprinde la
adevărul de care câteva generaţii au fost îndepărtate…
învăţătură”. Şcoala era deschisă uniţilor şi neuniţilor, aşa
Să citim şi cu inima, ca să nu pierdem recunoştinţa pe
cum au fost toate şcolile confesionale greco-catolice.
care o datorăm făuritorilor României Mari, acelor elite
Dezvoltându-se, Şcolile Blajului au format intelectualitatea
care au avut capacitatea de a fi înţelese, de a entuziasma
şi elitele intelectuale din Ardeal. Aceştia au creat „Şcoala
şi de a fi urmate … Doar aşa sufletul va fi în Sărbătoare
blăjeană” sau „Şcoala Ardeleană”, ai cărei exponenţi,
… Abia apoi, cu conştiinţa curată, vom putea spune:
preoţii greco-catolici, Samuil Micu Clain (1745-1806),
„La mulţi ani, România!” şi cu frunţile plecate, vom
Gheorghe Şincai (1754-1816), Petru Maior (1760-1821) şi
putea aduce omagiul datorat înaintaşilor şi jertfei lor …
Ioan Budai Deleanu (1760 sau 1763-1820), cu studii
La început a fost Unirea Bisericii Româneşti din
teologice la Blaj şi Viena, au fost personalităţile care au pus
Ardeal cu Roma, la 1700. În „Istoria literaturii române
bazele culturii române moderne, ale unei culturi române de
din secolul al XVIII-lea”, Nicolae Iorga afirmă: 9
esenţă latină, „înrudită structural şi inspirată din celelalte

culture neolatine”, cu totul opusă celei slavo-bizantine;
Nicolae Iorga devine purtătorul făcliei blăjene până în cele
literele chirilice au fost înlăturate şi introduse literele
mai umile şi îndepărtate colţuri de ţară” (Barbu
latine. Aceşti reprezentanţi de seamă ai „Şcolii Ardelene”
Theodorescu, „Nicolae Iorga”, Editura Tineretului,
sunt „apostolii renaşterii intelectuale a românilor din
Bucureşti, 1968, p 139). Pentru acelaşi ideal, Nicolae Iorga
Ardeal, care premerse cu o jumătate de veac renaşterea
lucrează şi în „Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor
din Principate. Ei au întemeiat istoriografia românească,
Românilor” (Liga Culturală), înfiinţată în 1890 din iniţiativa
ei au pornit studiul limbii, dând un îndreptar sigur, cum
studenţilor de la Universitatea din Bucureşti şi a
trebuie să vorbească şi să scrie românii” (Op.cit. p.13).
intelectualilor de seamă. Printre preşedinţi, Asociaţia l-a
Prin lucrările lor au afirmat documentat originea romană
avut pe Nicolae Iorga şi pe Părintele Vasile Lucaciu - din
a poporului român, latinitatea limbii, continuitatea
„Liga Culturală” au făcut parte şi ardeleni. Scopul „Ligii”
poporului român pe teritoriul vechii Dacii şi unitatea
era „să întreţină vie, pe baza culturii naţionale, conştiinţa de
poporului român, adevăruri susţinute de români în lupta
solidaritate în întreg neamul românesc”. Filialele erau
pentru recunoaşterea lor ca naţiune egală cu celelalte
numeroase atât în ţară, cât şi în străinătate. În Transilvania,
naţiuni din Transilvania şi în lupta pentru libertate şi
un rol deosebit de important pentru emanciparea culturală
unitate naţională. „Supplex Libellus Valachorum
şi politică a românilor ardeleni l-a avut „Asociaţia
Transilvaniae” din 1792, memoriul prin care românii îşi
Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
cereau drepturile, adresat Curţii de la Viena, este înaintat
Român (Astra) -1861-, din care au făcut parte greco-catolici
de către Episcopul greco-catolic de Blaj, Ioan Bob şi
şi ortodocşi. Prin elitele ei intelectuale: Timotei Cipariu,
Episcopul ortodox Gherasim Abramovici, şi semnat de
George Bariţiu, Ioan Micu-Moldovan, Iosif Şterca-Şuluţiu,
corifeii Şcolii Ardelene. Cu un an înainte, Episcopul
Octavian Tăslăuanu, Alexandru Ciura şi alţii mulţi,
Diecezei Greco-Catolice de Oradea, Ignaţie Dărăbant,
activitatea Bisericii Române Unite cu Roma a fost deosebit
înaintase primul „Supplex …” Consiliului de Stat de la
de bogată. La 4 noiembrie 1918, la Blaj, Canonicii
Viena. Programul politic şi naţional, care s-a adoptat şi
Alexandru Nicolescu, Vasile Suciu, Vicarul General, viitori
votat la Adunarea Naţională, prezidată de Episcopul
Mitropoliţi, Alexandru Rusu, Episcopul Martir de mai
greco-catolic Ioan Lemeny şi Episcopul ortodox Andrei
târziu al Maramureşului, Zenovie Pâclişanu, Părintele
Şaguna, la Adunarea cea Mare a românilor din
profesor Alexandru Borza, Părintele Ştefan Roşianu, Isidor
Transilvania la 3/15 mai 1848 pe Câmpia Libertăţii de la
Marcu, Părintele Alexandru Ciura, intelectualii, teologii,
Blaj, a fost redactat de Canonicul Timotei Cipariu, în 12
elevii, adunaţi în faţa Catedralei, au constituit Consiliul
puncte, înscria temeiul ideologic pe care se vor baza de
Naţional Român (C.N.R.) de la Blaj, numindu-l secretar pe
atunci înainte fruntaşii români: „recunoaşterea naţiunei
profesorul Alexandru Borza. Cuvântul înflăcărat al
ca naţiune română” (Op.cit., p.19). De pe o tribună
Vicarului General, Vasile Suciu, a entuziasmat mulţimea,
improvizată, Simion Bărnuţiu a rostit discursul prezentat
cântecul „Deşteaptă-te, române!” răsuna peste „Mica
cu o seară înainte în Catedrala din Blaj, îl rostea acum în
Romă” a lui Inocenţiu Micu-Klein… Pe Catedrală şi pe
faţa zecilor de mii de români, printre care şi moţii în
Liceul „Sfântul Vasile cel Mare” fluturau drapelele
frunte cu Avram Iancu. Discursul este o capodoperă de
româneşti, în cele trei culori, vopsite în timpul nopţii pe
elocinţă, care emoţiona şi convingea mulţimea pentru
steagurile ungureşti. Procesele-verbale redactate de
cauza libertăţii românilor, discurs devenit platforma de
profesorul Alexandru Borza şi memoriile sale sunt
gândire a Adunării de la Blaj: „Fără de naţionalitate nu
documente care mărturisesc deplina înţelegere a
este libertate, nici lumină nicăerea, ci pretutindeni numai
momentului istoric de C. N. R. Blaj, corectitudinea
catene (lanţuri) întuneric şi amorţire … ”, răsunau peste
hotărârilor luate, raza de acţiune, Blajul şi Văile Târnavelor,
Câmpia Libertăţii cuvintele lui Bărnuţiu, răsuna şi imnul
şi încadrarea C. N. R. în programul Consiliului Naţional
„Deşteaptă-te, române!”, creat tot de un greco-catolic,
Român Central. În perioada care a precedat Marea Unire,
Andrei Mureşanu. Greco-catolicii Ioan Raţiu şi George
foaia bisericească a Mitropoliei din Blaj, „Unirea”, a fost
Bariţ au fost iniţiatorii „Pronunciamentului” de la Blaj,
preluată de C. N. R. Blaj - necesitatea unei propagande
declaraţia politică adoptată la 3/15 mai 1868, la 20 de ani
eficiente era prioritară, ziarul a servit cauza Unirii, a apărut
de la Adunarea cea Mare din 1848, act prin care se cerea
zilnic şi a fost distribuit gratuit. Blajul a fost ales ca
autonomia Transilvaniei şi declararea limbii române ca
localitate sigură în care avionul cu documentele privind
limbă oficială în Ardeal, alături de limbile maghiară şi
acţiunile ce aveau să pregătească Marea Adunare de la 1
germană. De asemenea, „Memorandumul” din 1892,
Decembrie trebuiau să ajungă din Moldova în Ardeal.
înaintat Împăratului Franz Joseph, prin care erau
Avionul a aterizat pe Câmpia Libertăţii, cei doi piloţisolicitate pentru români drepturi egale cu ale
militari au fost întâmpinaţi de Canonicul Victor Macavei şi
maghiarilor, are ca autori cunoscutele personalităţi greco
profesorul Gavril Pop şi conduşi la Mitropolie unde au fost
-catolice: Gheorghe Pop de Băseşti, Părintele Vasile
găzduiţi. În noaptea aceea s-a lucrat pentru definitivarea
Lucaciu, Ioan Raţiu, Iuliu Coroianu, Dimitrie Comşa,
activităţilor ce conduceau la Adunarea cea Mare de la Alba
Septimiu Albini şi alţii. Nicolae Iorga „a văzut, gândit şi
Iulia. Întâmplarea a apărut în „Unirea”, în articolul „Prima
simţit Transilvania” asemenea lui Micu, Şincai şi Maior,
solie” şi în relatarea comandorului George Paul-Sandachi
în faţă având latinitatea şi viziunea unităţii neamului. S-a
din „Zborul Marii Uniri - De la Bacău la Blaj”. Cei doi
considerat urmaş al acestor iluminişti, „preia opera lor, o
ofiţeri aduceau şi vestea că Armata Română a trecut
continuă, o desăvârşeşte, şi, din slovă scrisă, o dăruieşte
Carpaţii şi vine „în numele Păcii şi al Libertăţii tuturor
prin fulgere şi sclipiri de geniu întregului său neam […]. 10 neamurilor”. Din toată Transilvania, din Banat, Crişana şi

Maramureş, românii, deplin conştienţi de însemnătatea
puternic şi centralizat pe model francez, cu o dezvoltare
chemării, „au pornit spre vechea cetate a Albei, în
deosebită în toate domeniile. Istoria i-a schimbat cursul: al
mersul vioi, aievea râurilor de munte primăvara, pentru a
Doilea Război Mondial şi tot ce a fost până în 1989. În
participa la împlinirea unui mare vis,
1948 Biserica Greco-Catolică, tot la un 1
întemeiat pe vechi şi adânci drepturi,
decembrie, a fost scoasă în afara legii,
pentru a întări hotărârile zilei de 1
„Nemeritat, pentru că era astfel nesocotit
Decembrie” (Consiliul Naţional Român
rolul esenţial pe care Biserica Română Unită
din Blaj - noiembrie 1918-ianuarie 1919,
cu Roma îl avusese în istoria culturii şi
vol. I, Ediţie îngrijită, studiu introductiv,
civilizaţiei româneşti” (Cristian Vasile,
indici şi glosar de Viorica Lascu şi Marcel
„Între Vatican şi Kremlin - Biserica GrecoŞtirban, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
Catolică în timpul regimului comunist”,
1978, p.24). Cu un „Credenţional” în
Curtea Veche, 2003, p.5). De atunci sunt 70
mână, cei 1.228 de delegaţi ai naţiunii
de ani … Ar trebui să se ştie că ne-au murit
române au intrau în Sala Unirii… Afară,
în închisori mulţi preoţi şi Episcopii Vasile
peste cei mai mult de 100.000 de
RO: 1 decembrie 1918, Alba-Iulia. Episcopul Aftenie, Valeriu Traian Frenţiu,
români cădeau fulgi mari de greco-catolic Iuliu Hossu citeşte declaraţia de Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan
zăpadă… steagurile tricolore erau unire, în prezenţa delegaţilor şi a episcopului Suciu, Tit Liviu Chinezu … Şi
ridicate la înălţimi, cântecul ortodox Miron Cristea (fotografie istorică Episcopii consacraţi în clandestinitate
„Deşteaptă-te, române!” răsuna realizată de Samoilă Mârza).
au fost condamnaţi la ani de
peste tot… „Erau cu ei şi cei rămaşi IT: 1 dicembre 1918, Alba-Iulia. Il vescovo greco- închisoare: Alexandru Todea, Ioan
cattolico Iuliu Hossu legge la dichiarazione
acasă, căci, sufleteşte, acolo, la Alba dell’unione, alla presenza dei delegati e del Ploscaru, Iuliu Hirţe şi Ioan Dragomir,
Iulia, ne-au fost toţi viii şi morţii vescovo ortodosso Miron Cristea (foto storica condamnările greco-catolicilor au
slăviţi. Şi ei, şi vrerile lor”… scattata da Samoilă Mârza).
depăşit 1000 de ani de închisoare …
(Op.cit.p.26). Acolo, la Alba Iulia
Tot în detenţie s-a stins din viaţă
era şi jertfa soldaţilor români de la Mărăşti,
Cardinalul Iuliu Hossu, Episcopul care a citit
Mărăseşti şi Oituz … Era acolo, la Alba
„Proclamaţia de Unire” la Alba Iulia şi a făcut
Iulia, Biserica Română Unită cu Roma,
parte, împreună cu Episcopul ortodox Miron
Greco-Catolică, Episcopii Demetriu Radu
Cristea, cu Alexandru Vaida-Voevod şi Vasile
al Diecezei de Oradea, Valeriu Traian
Goldiş, din delegaţia care a dus Regelui
Frenţiu al Diecezei de Lugoj, Iuliu Hossu al
Ferdinand Rezoluţia Unirii pentru a fi
Diecezei de Gherla, Vicarul General al
ratificată. În 1928, Episcopul Clujului, Iuliu
Mitropoliei, Vasile Suciu, Canonicii
Hossu, a rostit în Senatul României un
Alexandru Nicolescu, Ioan Coltor, Ştefan
discurs, ca răspuns la încercările de atunci de
Roşianu, profesor universitar Nicolae
înlăturare a Bisericii Greco-Catolice. Înaltul
Drăgan, Iuliu Maniu, Ştefan Cicio-Pop,
Ierarh a afirmat imposibilitatea de a arăta că
Alexandru Vaida-Voevod, Zenovie
Biserica Română Unită cu Roma, în cursul
Pâclişanu, Alexandru Lupeanu-Melin,
existenţei, „ar fi şovăit o clipă, paşii ei s-ar fi
Părintele Alexandru Ciura, C. N. R.
clătinat pe cărarea dreaptă şi luminată,
Blaj şi alţii mulţi, şi preoţi din cuprinsul RO: Exemplu de rescriere a istoriei. pentru împlinirea idealului naţional care s
Sub îndrumarea Mitropoliei Sibiului,
Provinciei Mitropolitane. Onoarea de a în Catedrala Ortodoxă a Încoronării -a realizat… că o singură dată nu s-ar fi
citi Actul Unirii în faţa mulţimii i-a din Alba Iulia, evenimentul atestat în identificat cu marele interese ale
revenit Episcopului Iuliu Hossu. Peste fotografia din partea de sus a paginii neamului. Aceasta, nimeni şi nicicând nu
tot cuprinsul vechii Cetăţi s-a auzit este răstălmăcit astfel: episcopul orto- o va putea dovedi” (Ştefan Manciulea,
atunci cuvântul: „Ceasul plinirii vremii dox Miron Cristea citeşte declaraţia, Op.cit., p.43). Suntem în „Centenarul
Iuliu Hossu doar i se uită peste
este acesta când Dumnezeu iar
Marii Uniri”, timp al Bucuriei, al
umăr. (sursa pr. Mihai Vlad)
Atotputernicul rosteşte prin poporul IT: Esempio di reinterpretazione della Dreptăţii, al Recunoştinţei şi al marilor
său credincios dreptatea Sa însetată de storia. A cura della Metropolia di Sibiu, Speranţe pentru viitor. Neştiinţa, plăcerea
veacuri. Astăzi prin hotărârea noastră n e l l a C a t t e d r a l e O r t o d o s s a sau neplăcerea unora sau altora faţă de
se înfăptuieşte România Mare, una şi dell’Incoronazione di Alba Iulia, „Istoria Marii Uniri” cad în numele
nedespărţită, rostind fericiţi toţi românii l’evento attestato dalla fotografia che Adevărului, istoria nu se poate schimba:
abbiamo pubblicato nella parte alta di
de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu questa pagina è storpiato volutamente Rolul Bisericii Române Unite cu Roma,
Ţara Mamă, România”. Mulţimea così: il vescovo ortodosso Miron Cristea Greco-Catolică în realizarea Unirii de la 1
aclama, îşi descoperea capetele, flutura legge la dichiarazione, mentre Iuliu Decembrie 1918 a fost hotărâtor.
stindardele… Erau lacrimi, era bucurie, Hossu si limita a guardare sopra la
era fericire Unirea cea Mare este spalla. (fonte don Mihai Vlad)
Prof. Otilia BĂLAŞ
rezultatul firesc al unor îndelungate şi
neîncetate acţiuni purtate pe multiple planuri şi
Preluat din revista „Vestitorul” de la Oradea,
desfăşurate sub diverse forme, în care Biserica Greconr. 292, februarie 2018
Catolică a avut rol esenţial. După Unirea de la 1
Decembrie 1918, Regatul România a devenit un stat 11
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LA COMUNITÀ DI PADOVA:
NUOVAMENTE A CHIAMPO

Dacă în comunitatea românească
greco-catolică de la Padova s-a creat o tradiţie,
anume aceea de a marca în luna februarie
aniversarea Fecioarei de la Lourdes printr-un
pelerinaj la Chiampo, în acest rând grupul s-a
deplasat acolo pentru al şaptelea an
consecutiv. Mai mult, în 2018 sunt amintiţi
chiar 160 de ani de la evenimentele apariţiei
Maicii Domnului la
Lourdes. De ce la
Chiampo? În anul 1935,
fericitul
Claudio
G r a n z o tt o , că lu g ă r
franciscan cu studii şi cu
profunde aplecări
artistice, a clădit aici o
grotă de Lourdes, care o
copiază cu fidelitate pe
cea originală din munţii Pirenei.
După Sf. Liturghie duminicală din 4 martie 2018
celebrată la Padova, un grup de credincioşi din
comunitatea padovană s-au deplasat în acest pelerinaj.
Dacă în zilele precedente zăpada, frigul şi vremea urâtă
au înveşmântat zona, ne-a fost dăruită –în sfârşit- o zi
cu soare şi cu temperaturi mai prietenoase. Programul
spiritual a început cu rugăciunea „Căii Crucii”,
parcurgând în meditaţie sugestivele staţiuni marcate prin
statui de bronz în mărime naturală.
Odată ajunşi în faţa Sfintei
Fecioare din grota de Lourdes,
grupul a rostit „Paraclisul Maicii
Domnului”. Înainte de rugăciunea
finală, fiecare a aşternut -într-un
moment de tăcere- propriile
intenţii în Inima Maicii Sfinte.
Pelerinajul s-a încheiat cu masa de
prânz, în care fiecare a împărtăşit
cu ceilalţi din propriile provizii;
fireşte, s-au bucurat de mare
trecere bucatele tradiţionale
româneşti. (...)
Pr. Cristian F. Sabău, de vorbă cu:
Laura Raita şi Nicola Gallinaro, Florica şi
Călin Filimon, Maria D. Lepădatu, Francesco
Marchi, ipod. Giuseppe Munarini,
Lucia Pop şi Orania Stoica.

Se nella comunità romena greco-cattolica di
Padova si è venuta a creare una tradizione, ossia
quella di segnare nel mese di febbraio la memoria
della Vergine di Lourdes attraverso un
pellegrinaggio a Chiampo, questa volta il gruppo si
è recato lì per il settimo anno consecutivamente.
Di più, nel 2018 vengono ricordati esattamente
160’anni dagli eventi dell’apparizione della
Madonna a Lourdes. Perché proprio a Chiampo?
Nel 1935, il beato Claudio Granzotto, un frate
francescano con studi e con profonde abilità artistiche, ha
erretto qui una grotta di Lourdes che copia fedelmente
quella originale dei Pirenei.
Al termine della Divina Liturgia del 4 marzo 2018
celebrata a Padova, un gruppo di fedeli dalla comunità
patavina si è recato in questo pellegrinaggio. Se nei giorni
precedenti la neve, il freddo ed il brutto tempo hanno
ammantato la zona, ci
è stata regalata –
finalmente- una
giornata di sole, con
temperature più
amichevoli. Il
programma spirituale
ha avuto inizio con la
„Via Crucis”,
percorrendo in
meditazione le
suggestive stazioni segnate da statue di
bronzo in grandezza naturale.
Una volta arrivati dinnanzi alla Santa
Vergine della grotta di Lourdes, il
gruppo ha recitato il „Piccolo Canone
per la consolazione”. Prima della
preghiera conclusiva, ognuno ha
deposto –in un momento di silenzio- le
proprie intenzioni nel cuore della
Madre di Dio. Il pellegrinaggio si è
concluso con il pranzo, in cui ognuno
ha condiviso con gli altri dalle proprie
provviste; certamente, hanno riscontrato grande
apprezzamento i cibi tradizionali romeni. (...)
P. Cristian F. Sabău, in dialogo con:
Laura Raita e Nicola Gallinaro, Florica e Călin
Filimon, Maria D. Lepădatu, Francesco Marchi, ipod.
Giuseppe Munarini, Lucia Pop e Orania Stoica.

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO
În aşteptarea numirii noului responsabil/In attesa della nomina del nuovo responsabile:
Ipodiacono prof. Giuseppe Munarini (Padova), Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it.
MAIL COMUNITATE: comunitgr-cat.pd@gmail.com

Vizitaţi/Visitate: www.bru-italia.eu

FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău.

Pe Facebook: Comunitatea Greco-catolica din Padova
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FOAIA PAROHIALĂ, editore, p.Cristian Sabău,
Traduzioni e corretture in lingua italiana: prof.G. Munarini.

