Mesajul PF Cardinal Lucian cu prilejul
Centenarului Unității Naționale

Aniversarea a 100 de ani de la înfăptuirea
Unirii tuturor românilor este pentru mine
și pentru întreaga Biserică Greco-Catolică
prilejul de a exprima o adâncă bucurie, o
vie recunoștință față de Bunul Dumnezeu
și față de înaintașii noștri. Desăvârșirea
unității naționale, pe care în aceste zile la
Alba Iulia, orașul Marii Uniri și pretutindeni în țară, o evocăm în cadru festiv, are
numeroase semnificații culturale, sociale,
politice și spirituale, care se întrepătrund
în conștiința demnității noastre românești.
Știm că toate marile realizări ale omenirii
au fost împlinite prin străduință, luptă
și mai cu seamă prin sacrificii. La fel s-a
întâmplat și în cazul românilor, care au
străbătut un lung drum al deșteptării și al
afirmării conștiinței naționale în timpuri

potrivnice, dar au fost însoțiți de Dumnezeu. Providența divină se folosește întotdeauna cu înțelepciune de oameni, de
instituții și de comunități, pentru ca dreptatea, binele și adevărul să strălucească!
Aceasta a fost și calea Bisericii GrecoCatolice! Sfântul Părinte Papa Francisc a
adresat îndemnul de a „căuta în fiecare
popor propriile tradiții, acele realități
care sunt la originea patriei, care constituie fundamentele identității naționale”.
Urmând această căutare în istoria neamului nostru, gândul meu se îndreaptă
acum, străbătând cu emoție veacurile,
spre Mitropoliții din Alba Iulia, Teofil și
Atanasie, care, împreună cu sinoadele lor,
întrunite în anii 1697-1700, au refăcut
comuniunea de credință și de simțire cu
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Sfânta Biserică a Romei, luptând să salveze
identitatea răsăriteană şi românească a Bisericii transilvănene. Legătura de credință
cu Biserica Romei și-a dovedit rodnicia
pe planul trezirii conștiinței românilor,
contribuind la afirmarea demnității lor,
la deșteptarea națiunii noastre. Latinitatea, creștinismul și vechimea românilor,
dragostea față de limba română și apelul
constant la istorie, atât de prețuite și invocate de episcopul greco-catolic Inochentie
Micu Klein, ulterior elaborate cu pietate
și erudiție în creuzetul Școlii Ardelene, au
însuflețit și au format conștiința națională
românească. Între episcopul Inochentie Micu Clain, Corifeii Şcolii Ardelene,
revoluţionarii de la 1848 adunați pe Câmpia Libertății de la Blaj și protagoniştii
Unirii de la 1918 există o continuitate în
sensul spiritului, conștiinței și valorilor.
Nu întâmplător Declarația de Unire a fost
citită de primul Cardinal român, dr. Iuliu
Hossu, episcopul Eparhiei Greco-Catolice
de Cluj-Gherla. Fără aceste etape ale istoriei și ale devenirii noastre naționale,
care poartă amprenta Bisericii GrecoCatolice, identitatea, cultura și limba
românească nu ar fi existat în forma pe
care o cunoaștem astăzi. Dacă ar fi să
condensăm contribuția Bisericii GrecoCatolice la formarea conștiinței naționale
românești ar trebui să spunem: viziune,
consecvență, responsabilitate, creativitate,
sacrificii și dorința de slujire a neamului.
Toate acestea, pe temelia valorilor creștine
și umane, fără de care libertatea și demnitatea noastră ar fi rămas într-o umbră
a istoriei! Să nu uităm jertfele înaintașilor
noștri și să le continuăm drumul cu re-

sponsabilitate și dăruire! Să trăim aniversarea Centenarului Unirii cu gratitudine,
în spiritul comuniunii și al reconcilierii,
dar și cu speranța zidirii scumpei noastre
Românii tot pe valorile morale și spirituale!
Vă adresez aceste gânduri cu speranța pe
care ne-o dăruiește Mântuitorul nostru
Isus Cristos, dar și cu încrederea pe care o
am în sufletul creștin al poporului român,
în capacitatea sa creatoare și în energiile latinității noastre, în vocația noastră
europeană și, nu în ultimul rând, în voința
Bisericii Greco-Catolice de a fi în continuare o punte de comuniune în România.
Îl rog fierbinte pe Domnul și Mântuitorul
noastru Isus Cristos, prin mijlocirea Preacuratei Sale Maice, să binecuvânteze și să
ocrotească pe toți fiii Patriei noastre, indiferent de confesiune sau etnie! Ierarhilor,
preoților, călugărilor și credincioșilor Bisericii Române Unite cu Roma le adresez
toată dragostea și gratitudinea mea pentru fidelitatea față de Sfântul Scaun Apostolic al Bisericii Romei și binele neamului
nostru românesc, pentru spiritul de jertfă
dovedit nu doar în trecut, ci și în prezent!
La mulți ani, scumpă Românie, Grădină
binecuvântată a Maicii Domnului!
Blaj, la 1 Decembrie 2018
Lucian Cardinal Mureșan
Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei
de Alba Iulia și Făgăraș
Arhiepiscop Major al Bisericii Române
Unite cu Roma, Greco-Catolică
sursa: http://www.e-communio.ro
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Vice Președintele Conferinței Episcopale din
România, S.E.Rev.mons. Ioan Robu, în
parohia Roma Nord

Celebrăm Centenarul Marii Uniri,
cinstim valorile României,
În dimineața zilei de 10 noiembrie 2018,
la Basilica Papală Santa Maria Maggiore a
fost o liturghie cu ocazia vizitei ad limina
Apostolorum ai Episcopilor catolici din
România, liturghie la care a concelebrat și
pr. Serafim Iulian Vescan.
În aceași zi, seara, parohia Roma Nord,
Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan,
şi Asociatia noastra Centrul Roman Cultural şi Spiritual Bizantin, a avut deosebita
plăcere de a găzdui frumosul eveniment în
cinstea Marii Uniri și a Centenarului. Evenimentul a fost organizat de către Ambasada
României pe lângă Sfântul Scaun, împreună
cu parohia noastră. Ne-am bucurat să-l
avem în mijlocul nostru pe domnul amba-

sador Liviu-Petru Zăpîrțan care a și luat cuvântul. Introducerea şi deschiderea evenimentului a fost facuta de pr. paroh Serafim
Iulian Vescan. Apoi a vorbit S.E.Rev. mons.
Ioan Robu, vice presedintele conferintei
episcopale apoi a urmat doamna director
general al asociației Romfilatelia, Cristina
Popescu care a făcut o prezentare de timbre dedicată fericitului Vladimir Ghika,
după care au urmat cele cinci prezentări de
carte. Preasfințitul eparhiei de Cluj-Gherla,
Florentin Crihălmeanu, a prezentat cartea
Iuliu Hossu – La nostra fede è la nostra vita,
Vasile Barbolovici a prezentat – Il concilio di Ferrara – Firenze, Isidor Iacovici a
vorbit despre Episcopul Anton Durcovici,
domnul ambasador Liviu-Petru Zăpârțan
a prezentat cartea Papei Francesco – De-
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spre lume și Europa, și domnul Ștefan Ionescu a vorbit despre Biserica Margareta din
Mediaș. Desigur, în mijlocul nostru au fost prezenți și câțiva episcopi romano-catolici din
Timișoara, Jozsef-Csaba Pal și din Moldova a fost Anton Coșa, şi Petru Gherghel din Iași,
preasfintitul Vasile Bizau, episcop greco’catolic de Maramures, impreuna cu alti episcopi.
Pe lângă aceștia au fost prezenți și părintele Ionică Pop, Lucian Lechințan, Vicenzio Lai, diaconul și secretarul episcopului de Cluj Gherla, Marius Câmpean, dar și secretarul general
al Congregației episcopale, pr. Francisc Ungureanu, diaconul Dan Pisuc, şi alti preoti.
Moderatorul acestui eveniment a fost pr. paroh Serafim Iulian Vescan.
În a doua partea a serii am avut un program artistic susținut de grupul Arpeggio & Roua,
de corul studenților teologi de la Colegiul Pontifical Pio Romeno, și de interpretul de
muzică populară Nae Leonard, Vasile David.
Ca la fiecare eveniment pe care parohia noastră îl gazduiește, și de această data programul
s-a încheiat cu o masă bogată cu produse tradiționale românești.
S-a dat şi un comunicat de presă în care se amintește de evenimentul nostru din data de
10 noiembrie, comunicat transmis de pr. Francisc Ungureanu, secretar general
La final, parintele paroh a multumit inaltpreasfintiilor presfintiilor şi autoritatilor civile
şi locale şi tuturor celor prezeneti şi celor implicati în bunul mers al evenimentului,
iar apoi a facut anuntul pentru concertul de Craciun din parohia noastra din data de 9
decembrie 2018. Parintele a amintit ca la Udine, tot cu ocazia centenarului, preotul greco
catolic Ioan Cocis a organizat un eveniment intitulat ,,Dincolo de Gratii,, de Ioan Ploscaru,
în 9 noiembrie.
							Pr. Serafim Iulian Vescan
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Particularitățile și parcursul evoluției istorice
a Liturghierului de la Blaj în lumina structurii Utreniei, Vecerniei, şi Sfintei Liturghii
Partea III- a

Referitor la proscomidie, este un moment
care se poate corecta din punct de vedere
lexical, gramatical și teologic, când se spune
,,Bine este cuvântată amestecarea sfintelor tale ...,, în limba greacă înseamnă ,,unione, unione mistica,, , ar fii sfânta unire
și în alt caz, binecuvântată este amestecarea
Sfintelor Tale, adică ,,Binecuvântată este
unirea Sfintelor Tale,, (amestecarea, unirea,
apei cu vinul)care vor fi date credincioșilor
pentru transformarea lor la a doua unire
ca și membri a lui Hristosa Corpului lui
Hristos ca și Biserică. Nu uităm că inainte
de Sfânta Împărtășanie pentru a evidenția
mai mult faptul că împărtășirea se face cu

corpul (trupul) lui Hristos, preotul pune
în patru o parte din Agnețul care a fost
frânt în patru părți propriu evidențiind
unirea corpului (trupului)cu sângele care
este Invierea și sigur viața. În unele ediții
ale Liturghierului se fac unele precizări
referitoare la Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare, de exemplu cel din 1931, ar în cele
din 2014, 1870, lipsesc. Numai în Liturghierul din 2014 se precizează că preotul are
această indicație tipiconală scrisă cu roșu
– face semnul Sfintei Cruci peste Antimis
cu Sfânta Evanghelie. Ca și în textele de la
Sfânta Liturghie a lui Ioan Gură de Aur,
privind ectenia mare în Liturghierele din
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2014 și 1870 găsim ,,pentru sfântă biserica
aceasta,, iar în Liturghierele din 1996 și
1931 ,,pentru sfântă casa aceasta,,. În ediția
din 1905 întâlnim un cuvânt nou ,,pentru
sfântă locuința aceasta,,. Dacă luăm textul
grec și îl traducem ar fi pentru sfânta ,,casa/
locuința...,,. După cum prezintă codicele
Barberini greco 336 del VIII secolo. O altă
particularitate ca și la Liturghia Sfântului
Ioan gură de Aur în ediția din 1931, 1905,
apare pomenit ,,pentru drept credinciosul
nostru regele...,, iar în alte ediții nu apare.
Putem aminti că la rubrica
indicațiilor de tipic putem observa că în
toate edițiile Liturghierului de la Blaj, în
afară de cel de la 1870 se găsesc scurte, cu
roșu, indicații de tipic pentru diacon imediat ce s-a terminat rugăciunea de la al treilea
antifon, ,,diaconul face trei închinăciuni,
se mută la locul său obișnuit înaintea Icoanei lui Hristos,,. Într-adevăr în edițiile din
1931 şi 2014 înainte de rugăciunea de la
al treilea antifon, apar în roșu indicații pentru diacon ,,diaconul face o închinăciune,
întră în altar pe partea de miazăzi...,, ceea
ce în alte ediții nu se găsește. Foarte interesant că în Liturghierul din 1870 lipsesc
multe rugăciuni și chiar Liturghia Inaintea
Sfințitelor. Referitor la Crez, în edițiile
din 1870, 1905, 1931, 1996, se zice ,, ușile,
ușile cu înțelepciune să luăm aminte,, iar
în Liturghierul din 2014 se zice numai ,, cu
înțelepciune să luăm aminte,,.
Tot în Crez în multe ediții se zice ,,s-a suit la
cer,, iar în ediția din 2014 ,,s-a înălțat la cer,,
aceasta a doua este varianta corectă după ce
avem și sărbătoarea Înălțarea Domnului.
Referitor la Filioque textele
Liturghierului din Blaj au păstrat textul
aproape ca și în Conciliile (Sinoadele) ecu-

menice dar în mare parte în biserica grecocatolică în România, nu se aude recitânduse Crezul fără Filioque.
Amintim salutul paulin înainte de
dialogul ... ,,Harul...,, în unele Liturghiere
este harul și în altele este darul, în limba
greacă este harul, deci grația.
În Liturghiele din 1905 și 1870
găsim formula ,,... încă ne rugăm pentru Archiepiscopul nostru...,, iar în edițiile 1931,
1996, 2014 se menționează în plus ,,Sfântul
Părinte Papa al Romei,,. Faptul că lipsesc în
unele Liturghiere, este rezultatul unei lungi
evoluții istorice. În Liturghierul din 2014
la Sfânta Liturghie înainte de Împărtășanie
este un desen cu chipul frângerii pâinii,
iar acest desen nu apare în alte Liturghiere
doar în Liturghierele din 2014 și 1996 și nu
se găsește cu închipuirea sfântului disc de la
proscomidie, dar în Liturghierul din 1870
lipsește de tot proscomidia.
În Liturghierul din 1905 lipsește
rugăciunea după Împărtășanie ,,să se umple
gurile noastre,,.
Va urma ... 					
			Pr. Iulian Vescan

Cruce Și Înviere, Nr.5 (78), NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2018

7

Celebrăm Centenarul Marii Uniri, cinstim
valorile României

În dimineaţa zilei de 10 noiembrie 2018,
la Basilica Papală Santa Maria Maggiore s-a ţinut o Sf. Liturghie cu ocazia
vizitei ad Limina Apostolorum, a Episcopilor catolici de rit roman şi bizantin
din România, la care am fost cu bucurie
împreună slujitor.
În aceaşi zi, seara, parohia Roma Nord,
„Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigore şi
Ioan”, şi Centrul Cultural şi Spiritual
român bizantin, a fost gazda unui frumos eveniment în cinstea Marii Uniri şi
a Centenarului. Evenimentul a fost organizat de către Ambasada României pe
lângă Sfântul Scaun, împreună cu paro-

hia noastră. Ne-am bucurat să-l avem în
mijlocul nostru pe Excelenţa Sa, Ambasador Liviu-Petru Zăpîrţan care a ţinut
diverse prelegeri în diferitele momente
ale serii. Introducerea şi deschiderea
evenimentului a fost facută de subsemnatul. Apoi a vorbit E. Sa Rev. mons. Ioan
Robu, vicepresedintele conferinţei episcopale apoi a urmat doamna director
general a asociaţiei Romfilatelia, Cristina Popescu care a făcut o prezentare
de timbre dedicată fericitului Vladimir
Ghika, după care au urmat cele cinci
prezentări de carte. Preasfinţitul dr.
Florentin Crihălmeanu, Episcop al
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eparhiei de Cluj-Gherla a prezentat cartea Cardinalului nostru Iuliu Hossu – La
nostra fede è la nostra vita; pr. dr. Vasile
Barbolovici a prezentat cartea – Il concilio di Ferrara – Firenze; Isidor Iacovici
a vorbit despre Episcopul Anton Durcovici; domnul ambasador prof. univ.
Liviu-Petru Zăpârţan a prezentat cartea
Papei Francesco – Despre lume şi Europa şi domnul Ştefan Ionescu a vorbit
despre Biserica Margareta din Mediaş.
Desigur, în mijlocul nostru au fost
prezenţi şi alţi episcopi romano-catolici
din România, amintim pe E. Sa Mons.
Jozsef-Csaba Pal, episcop de Timişoara
şi din Moldova a fost E Sa Mons. Anton
Coşa, şi E. Sa Mons. Petru Gherghel din
Iaşi, preasfintitul Vasile Bizau, episcop
Român Unit de Maramures, impreună
cu alţi episcopi. Au fost prezenţi un sobor de preoţi: pr. Ionică Pop, pr. Lucian
Lechinţan, pr. Vicenzio Lai, diaconul şi
secretarul episcopului de Cluj Gherla,
Marius Câmpean şi secretarul general
al Congregaţiei episcopale, pr. Francisc
Ungureanu, diaconul Dan Pisuc, şi altii.
Moderatorul acestui eveniment a fost
subsemnatul.
A doua parte a serii a continuat cu un
frumos program artistic susţinut de
grupul „Arpeggio & Roua”, de corul
studenţilor teologi de la Colegiul Pontifical Pio Romeno şi de interpreţii de
muzică populară Nae Leonard şi Vasile
David.
Ca la fiecare eveniment găzduit de parohia noastră şi de această data programul

s-a încheiat cu o masă bogată cu produse tradiţionale româneşti.
S-a dat şi un comunicat de presă în care
se aminteşte de evenimentul nostru din
data de 10 noiembrie, comunicat transmis de pr. Francisc Ungureanu, secretar
general.
La final, parintele paroh a multumit înaltpreasfinţiilor lor episcopi,
autoritaţilor civile locale, tuturor celor prezenţi şi celor implicaţi în bunul
mers al evenimentului. La final s-a dat
anunţul pentru concertul de Crăciun
care va avea loc în parohia noastra pe
data de 9 decembrie 2018.
S-a amintit cu bucurie - ca semn de
comuniune şi continuitate în cadrul
BRU-Italia - ca la Udine, tot cu ocazia Centenarului, Misiunea Română
Unită „San Cristoforo” la Udine (FVG)
fondată în anul 2002, prin grija pr.
Ioan Mărginean-Cociş şi a d.nei preotese Cristina, au reuşit să organizere un
eveniment original intitulat ,,Dincolo
de gratii,, în data de 9 noiembrie 2018
la biserica San Cristoforo din centrul
oraşului.
Mulţumim tuturor participanţilor şi
sperăm să putem continua tot mai bine
pe calea cunoaşterii reciproce, a prieteniei şi a comuniunii tot mai concrete şi frumoase care să contribuie la
îmbunătăţirea vieţii noastre private şi
comunitare.
		

Pr.Serafim Iulian Vescan
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