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AaestescrisiaatrebuiasptimeascHristos
isînviedinmoriatreiazi
SCRISOAREAPASTORAL
aPSFlorentinCRIHLMEANU,
EpiscopulEparhieigrecocatolice
deClujGherla,
lamritaSrbtoareaÎnvieriidin
moriaDomnului
iDumnezeuluiiMântuitorului
nostruIsusHristos2010

Florentin, prin harul i mila
BunuluiDumnezeu,EpiscopdeCluj
Gherla, Onoratului cler împreun
slujitor i de Dumnezeu iubitor,
cuvioaselor persoane consacrate i
iubiilor credincioi grecocatolici
împreun rugtori, precum i
tuturor cretinilor de Dumnezeu
cinstitori,arhiereascbinecuvântare
i cretineasc salutare la mrita
srbtoare:«HRISTOSAÎNVIAT!»

«V aduc aminte frailor,
Evangheliapecarevambinevestito,pe
care ai i primito, întru care stai, prin
caresunteimântuii;(…)Hristosamurit
pentrupcatelenoastredupScripturi;i
afostîngropatiaînviatatreiazi,dup
Scripturi»(cf.1Cor15,13).

Iubiicredincioi,
Continuând ultimul mesaj pastoral
cuocaziasrbtoriiNateriiDomnului,

v propun s aprofundm împreun
prorociile Sfintelor Scripturi despre
Patima,MoarteaiÎnviereaDomnului,
pentru a ptrunde mai adânc în
tainele providenialului plan de
mântuireaneamuluiomenesc,încare
suntem fiecare dintre noi cuprini.
Astfelvomînelegecatâtpatimilei
moartea
rscumprtoare
prin
rstignire, cât i glorioasa înviere a
Domnului au fost prevestite cu multe
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secoleînainteprinprorociinuaufost
doar un joc al întâmplrilor, un
concurs defavorabil de împrejurri, ci
afostvoinaluiDumnezeucaDreptul,
Sluga Sa (cf. Is 53,11) s fie «pedepsit
pentru mântuirea noastr» (cf. Is
53,5).
De asemenea, vom înelege c
SlujitorulluiDumnezeu,marelePreot,
Domnul nostru Isus Hristos, vine
pentru a se aduce Jertf de ispire
pentru pcatele noastre, fiind deplin
contient
de
misiunea
Sa
rscumprtoare i dorind s
împlineasc întru totul Sfintele
Scripturi.
În timpul vieii Sale publice, fiind
împreuncuuceniciiSi,Isusvestete
adeseori momente din cadrul
patimilor, morii i învierii Sale (Mc
10,3334; Mt 20,1819; Lc 18,3133).
Meditândasupraacestorprevestiriale
Mântuitorului, înelegem c El a mers
înmodcontientiliberpeacestdrum
alpatimilor.Nuafostnicitrdarealui
Iuda, nici judecata cu martori
mincinoi în faa sinedriului, nici
nehotrârea i frica lui Pilat, nici
strigtele poporului care cerea
rstignirea i eliberarea lui Baraba,
care au decis soarta lui Isus. Dincolo
detoiceicareauavutimpresiaci
au impus propria voin cu fora sau
cu viclenia, i mult mai presus de
acetia, a fost Voina lui Dumnezeu i
Planul Su mântuitor pentru

rscumprarea pcatelor noastre, aa
cumauprezisînscrierilelor,cumulte
secole mai înainte, prorocii (cf. Ps 21;
68; Is 53; 59; 62; Zah 11; 12, etc.).
Dup cum pedagogia divin a
descoperit treptat omenirii misterul
întruprii, în mod asemntor
dezvluie treptat i misterul
rscumprrii. Mai întâi prin scrierile
Vechiului Testament, prin revelaii
fcute patriarhilor, regilor sau
prorocilor i chiar prin prevestirile
fcutedectreIsusideceidintimpul
NouluiLegmânt.

1. Vechiul Testament anticipeaz
Patima Domnului. Marele Preot
prevestit.
«Elfusesestrpunspentrupcatele
noastre i zdrobit pentru frdelegile
noastre. El a fost pedepsit pentru
mântuireanoastriprinrnileLuinoi
toineamvindecat»(Is53,5).
Cea
dintâi
prevestire
a
rscumprriimântuitoarersunînc
în raiul pmântesc prin vocea Tatlui
ceresc:«Dumnie voi pune între tine
i între femeie, între smâna ta i
smânaei;aceastaîivazdrobicapul
iar tu îi vei înepa clcâiul» (cf. Gen
3,15). Binecuvântrile fgduite
patriarhilorAvraam,IsaaciIacobpot
fi considerate prorocii despre poporul
rscumprat prin Hristos (Unsul lui
Dumnezeu, Mesia). Jertfa lui Isaac,
uniculfiuiubitalpatriarhuluiAvraam,
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pecareacestaestegatasoaducla
porunca divin, prefigureaz jertfa
Unicului Fiu iubit al lui Dumnezeu.
Isaac a fost salvat prin intervenia
îngereasc, dar Fiul Su unic Isus
Hristosvabeapaharulsuferineipân
la capt, trecând pragul sacrificiului
supremalmorii(cf.Gen22,113).
Patriarhul Iacob, pe patul morii,
vorbetefiilorsidespreÎmpciuitorul
care va veni i cruia i se vor supune
toate popoarele. El «va lega de vi
asinul Su, de coard mânzul asinei
Sale. Va spla în vin haina Sa i în
sângedestrugurevemântulSu»(cf.
Gen49,1011).
Mielul pascal fr de prihan din
timpul lui Moise, ale crui oase nu se
vorzdrobi(cf.Ex12,5.10.46)isemnul
sângelui su care va feri casele de
moarte (cf. Ex 12,13.2324), îl
prefigureaz pe Isus, «Mielul lui
Dumnezeu,Celceridicpcatullumii»
(cf. Io 1,29). Aa va fi prezentat de
ctre Ioan Boteztorul, lui Andrei i
Ioan, ca Mielul lui Dumnezeu, Cruia
nuivorfizdrobiteoaselepeCruce(cf.
Io 19,33.36), iar Sângele Su va
dobândiviaavenic(cf.Io6,5354).
arpele de aram înlat de Moise
pe stâlp, în deert, pentru ca poporul
privindul, s fie vindecat de
muctura erpilor veninoi (cf. Num
21,49), este de asemenea o
prefigurare a Celui care urma s fie
înlatpeCruce(cf.Io3,1415).
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În cartea psalmilor ca i între
scrierile prorocilor poporului Israel,
gsim scene care zugrvesc, sub
inspiraie divin, chipul Slujitorului
suferind. Acestea redau uneori cu
multe detalii episoade, atitudini, triri
sau expresii rostite în timp, mult mai
târziu i identificate de ctre
evangheliticumomentealepatimilor
MântuitoruluiIsusHristos.
Psalmistul David contempl în
viziune pe Acela care, înc de la
naterea Sa, ia pus sperana în
Dumnezeu, invocând ajutorul Su (cf.
Ps 21,911). Apoi descrie situaia
cutremurtoare în care se afl,
înconjurat fiind de tauri i lei
amenintori(cf.Ps21,1213),simind
cuminimaisetopetecaceara,triai
seuscprecumunvasdelutilimbai
se lipete de cerul gurii (cf. Ps 21,15
16). Pare c psalmistul ascult o voce
de dincolo de timp a unui sclav
torturat, care red tririle Sale:
«Strpunsau mâinile mele i
picioarele mele. Numratau toate
oaselemele,iareipriveauiseuitaula
mine.Împritauhainelemeleloruii
pentru cmaa mea au aruncat sori»
(Ps 21,1820) i glasul celui torturat
continu «Zdrobit a fost sufletul meu
deocriinecaz(…)imiaudatspre
mâncareameafiereiînseteameam
auadpatcuoet»(cf.Ps68,23.25).E
limpede c se descrie situaia unui
sclav, a unui servitor, condamnat la
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moarte, dar nu orice moarte, ci
cutremurtoarea
moarte
prin
rstignire; care, dup ce mai întâi
fusesedejatorturatibatjocorit,afost
dezbrcat iar hainele de pe el au fost
luateijucatelasori.
Psalmul 21 red “ad litteram”
strigtul Celui chinuit, care a rsunat
de
la
înlimea
Crucii
rscumprtoare: «Dumnezeul meu,
Dumnezeul meu, pentru ce mai
prsit?» (cf. Ps 21,1; Mt 26,46; Mc
15,34).Servultorturatsesimtesocotit
cu cei care se coboar în groap i
simtecumviaaluisaapropiatdeiad,
aezatfiind«îngroapaceamaidejos,
întru cele întunecate i în umbra
morii»(cf.Ps87,34.6;Lc23,53).
Prorocul Zaharia aude în revelaie
voceaDomnuluicareîispune«arunc
olaruluipreulacelascumpcucareEu
am fost preuit de ei», Cuvânt care
descrie episodul trdrii Domnului i
precizeazchiarpreulde30deargini
careafostsimbriatrdtorului(cf.Zah
11,1213;Mt26,15;27,710).
Cele mai clare prorocii despre
Patima Domnului sunt cele ale
profetului Isaia, fiul lui Amos. El
privete în revelaie divin pe
Servitorul suferind, Dreptul, Sluga
Domnului (cf. Is 42,1; 53,11) i îi
contempl faa schimonosit, chipul
respingtor,cenusemaiaseamncu
chipul oamenilor (cf. Is 52,14; 53,2),
privit ca «cel din urm dintre oameni;

om al durerilor i cunosctor al
suferinei» (cf. Is 53,3). Torturat i
chinuit,Elsasupuscublândeeifr
împotrivire «ca un miel spre
înjunghiere sa adus i ca o oaie fr
deglasînainteacelorceotund,aanu
ia deschis gura Sa» (cf. Is 53,7), a
acceptat suferina i chiar ia oferit
trupulspreptimire«spatelelamdat
spre bti i obrajii mei spre plmuiri
i faa mea nu am ferito de ruinea
scuiprilor» (cf. Is 50,6). El ia dat
viaaspremoarteicuceifctoride
releafostsocotit(cf.Is53,12).
Toate aceste prorocii redau scene
sau triri pe care evanghelitii le vor
regsi
în
timpul
patimilor
Mântuitorului nostru Isus Hristos,
Servitorul suferind (cf. Io 19,37; Lc
23,3435;Mt27,3435;Mc15,2324).
Prorocul Isaia explic limpede i
motivul
acestor
suferine
înfricotoare: «El a luat asupra Sa
durerile noastre i cu suferinele
noastre sa împovrat (…) El fusese
strpuns pentru pcatele noastre i
zdrobit pentru frdelegile noastre…»
(cf.Is53,45).Altfelspus,pedeapsape
carefiecarepctossarficuvenitso
ispeasc pentru propriile frdelegi
i pcate, cu toate durerile i
suferinele ei, a fost luat asupra Sa
cci «…El a fost pedepsit pentru
mântuireanoastriprinrnileLuinoi
toi neam vindecat» (cf. Is 53,5).
Aceasta
este
esena
actului
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rscumprtor, nucleul de for al
Misterului rscumprrii: El a fost
pedepsitpentrumântuireanoastr.
Iatrspunsullaîntrebareapecare
chiariastziuniiiomaipun:Decea
permis Dumnezeu patima i moartea
înfricotoare a Fiului Su? Acesta a
fostPlanuldivindemântuireprevestit
înc dintru început (cf. Gen 3,15),
promisifgduitpatriarhilor,prorocit
în cântrile psalmilor i în scrierile
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prorocilor.
Este
planul
Celui
Atottiutor care îi descoper prin
împlinirea prorociilor înelepciunea
Providenei divine: «Eu vestesc
sfâritulimaidinainteceeaceares
se întâmple. i zic: Planul Meu va
dinuiitoatvoiaMeaovoiface!(…)
Amvorbit,voiîmplini;amhotrât,voi
înfptui!»(cf.Is46,1011).

(continuareînnumrulviitor)


Anulpreoesc20092010(II)
ÎnJoiaMare,înaintedejertfaCrucii,în
pridvorul (foiorul) Cinei celei de Tain
Domnul Isus sa rugat pentru ucenicii Si
reunii în jurul Lui, privind în acelai timp
peste veacuri, la comunitatea ucenicilor
din toate timpurile, la “aceia care vor
crede în mine prin cuvântul lor” (Ioan
17,20).
În rugciune pentru ucenicii din toate
timpurile,Elneavzutipenoi,preoiide
astziisarugatpentrunoi.
S ascultm ce cere pentru cei
doisprezeceapostoliipentrunoiceidinal
treilea mileniu: “Sfinete pe ei întru
adevr, Adevrul Tu; Cuvântul Tu este
adevrul. Precum Mai trimis pe Mine în
lume, i Eu iam trimis pe ei în lume.
Pentruei,EuMsfinescpeMineînsumi,
ca i ei s fie sfinii întru adevr” (Ioan
17,1719).

SfântulParohdeArs,IoanVianney,ca
i muli ali sfini preoi pe parcursul
istoriei au îneles acest mesaj c, El este
LuminaceamaiCurat,AdevruliBinele
fr nici o murdrie; i prin chemarea la
preoie i hirotonire, nu mai aparin lui
însui, lumii acesteia, ci sunt druii lui
Dumnezeu.
Druit lui Dumnezeu înseamn a fi
disponibil pentru ali, a se consacra, a se
sacrifica,caiIsuscareesteMarelePreot
ivictimapentrumântuireanoastr,este
originea preoiei noastre, preoia lui Isus,
preoianoastraNouluiTestament.
Preotul se roag mereu pentru a
deveniomuladevrului,omuliubirii,omul
lui Dumnezeu, iubirea din Inima Lui Isus
cumîiplceaszicSfântuluiVianney.
“Înaintedeateformaîninimamamei
tale eu team cunoscut” (Psalmi 139,13
14). Aceste cuvinte îndreptate de ctre
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Dumnezeu profetului Ieremia, chema de
ElcasfieomulLuiDumnezeuînmijlocul
contemporanilor si. Este important aici
verbul “a cunoate” care în Biblie
înseamn c Dumnezeu ia parte la viaa
omuluipecareacreato,ladeciziilesale,
la creterea sa, la dificultile sale, la
bucuriilesaleilamisiuneasapecaretot
Eliaîncredinato.
“Eu sunt Pstorul cel bun, cunosc oile
mele i oile m cunosc pe mine” (Ioan
10,14).
SfântulparohdeArsaînelescuvintele
acestea în relaia sa cu Dumnezeu, la
chemarea sa i la lucrarea care i sa
încredinat, misiunea de a fi pstor de
suflete,adicpreot.
“Mai înainte ca s te fi întocmit în
pântecele mamei tale, te cunoteam, i
maiînaintecasfiieitlaluminEuteam
sfinit(consacrat)itefcusemproorocal
neamurilor” (Ieremia 1,5). Verbul ebraic
“gadash” exprim mai întâi ideea de
separare:omulluiDumnezeu,pentruase
dedicacutotulmisiuniisale,trebuiesse
separe, s ias din “cas”, din sânul
familiei,slaseobinuinelecotidiene,de
a face voia proprie, pentru a putea s se
dediceîntrutotulcomunitii.
Alturi de cuvintele biblice i Sfântul
Printe Papa Ioan Paul al IIlea, de pie
memorie, zicea preoilor i oamenilor lui
Dumnezeu:“Nuvtemei!Nuaveifric!
Eusuntcutine”. YHWH, estetetragrama
numelui lui Dumnezeu, aceasta vrea s

spun c Dumnezeu este prezent mereu
cucineîlcheamînajutor.
“Iatm” sunt cuvintele cu care
profeiiaurspunschemriiDomnului,iar
Isaia spune “trimitem”, Fecioara Maria:
“Iat sunt serva Domnului; fie mie dup
Cuvântul Tu” (Luca 1,56). i preoii de
astzi sunt chemai de Domnul i au
rspuns i ei chemrii la fel ca i profeii:
“Iatm”vinsfacvoiaTa,iesmofer
ifrailormei.
Sfântul Printe Papa Benedict al XVI
lea, în scrisoarea dat cu ocazia Anului
preoiei, i la 150 de ani de la “Dies
Natalis” a Sfântului Ioan Vianney, model
pentru toi preoii din lume, spunea: “un
preot dup inima lui Dumnezeu, este cel
maimaredarpecareDumnezeupoates
lacordeuneiparohii,esteunuldindarurile
cele mai preioase din milostivirea lui
Dumnezeu”.“Ocâtestedemarepreoia!
Dumnezeu îl ascult. El pronun dou
cuvinteiDomnulnostrucoboardincer
lavoceasaiseînchideînpâine.Cefolos
cuocasplindeaurdacnarfinimeni,
niciunulsdeschidua;el,preotuldeci,
este economul bunului Dumnezeu,
administratorul darurilor Sale. Lsai o
parohie 20 de ani fr preot, iar oamenii
se vor asemna mai mult animalelor.
Preotul nu este preot pentru sine ci este
preotpentrualii”.
Sfântul îi înva pe credincioii si s
mrturiseasc cu preul vieii lor pe Isus
Hristos, îi cheam s vin înaintea Sfintei
Împrtanii, a Tabernacolului (sau
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Chivotului) pentru a se ruga, “nu este
nevoie s vorbii mult pentru a v ruga
bine”spuneaSfântul,“setiecIsuseste
acolo, s ne deschidem inimile noastre
pentruaneputeabucuradeprezenaSa.
Aceastaesterugciuneaceamaibun”.i
îi mai îndeamn: “Venii la Împrtanie,
fraiimei,veniiilaIsus.Veniistriidin
ElpentruaputeatricuEl.Esteadevrat
c nu suntei demni, vrednici, dar de El
avei nevoie! Toate faptele bune nu
valoreaz cât sacrificiul de la
DumnezeiascaLiturghie,pentrucfaptele
bune sunt lucrarea omului, dar Sfânta
LiturghieestelucrarealuiDumnezeu”.
În14/15aprilieamfcutunpelerinajîn
Frana,laArs,alturide300depreoidin
Episcopia Romei, condui de Cardinalul
Vicar Agostino Valini i de Episcopii
auxiliari.
Prima etap a fost la Lyon, al treilea
oracaipopulaiedupParisiMarsilia.
Un ora roman, fondat în 43 înainte de
Hristos,punct“strategic”dedezvoltarei
de acces spre Italia. Sfântul Irineu a fost
Episcop aici i martirizat printre primii
martiri, în timpul împratului Marcus
Aurelio, în anul 77 dup Hristos. Sfântul
Irineu,mareteolog,sanscutlaSmirneîn
AsiaMic,înjurulanului130;saformatla
coalaSfântuluiPolicarp.Dinoperelesale
se vede învtura dreapt împotriva
ereziilor din timpul su, i elaborarea
doctrineiprincipiuluisuccesiuniiapostolice
ca i garanie a transmiterii credinei
“tradiia apostolilor, cunoscut în toat
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lumea i trit în fiecare Biseric de toi
aceia care vor s vad adevrul. Iar noi
putem enumera pe aceia care au fost
instituii Episcopi în Biserici, de ctre
Apostoli i de ctre succesorii acestora
pânînzilelenoastre.Darpentrucarfi
prea lung irul enumerrii, s lum doar
Biserica cea mai mare, cea mai veche i
maicunoscutdintretoateiapostoliilor
ceimaicinstiiPetruiPavelpecareeiau
fondato i au stabilito la Roma. Cu
aceast Biseric, întradevr pentru
originea sa mai excelent, trebuie, este
necesar s fie de acord fiecare Biseric”
spuneaSfântulIrineudeLyon(Adv.Haer.
III,3,12).
În Catedrala Sfântul Ioan Boteztorul
undesauinutConciliiledin1245i1274
(alXIIIleaialXIVlea),întimpullucrrilor
celui deal doilea a murit Sfântul
Bonaventura.
CeadeadouaetapafostlaArs,la30
deKmdeLyon,careîn1815cândSfântul
IoanVianneyafostsfinitpreotavea230
depersoane,astzinumrulcredincioilor
care merg în pelerinaj este de peste
450.000.
În interiorul acestui sanctuar putem
vedea:bisericamareînacreiinteriorse
poatevizitaivecheabisericaparohiede
ArscarepstreazimormântulSfântului
Ioan Vianney, se mai pot vedea
confesionalul (scaunul de spovad),
Canonicacucamereleibuctriapecare
sfântulleafolosittimpde41deani,sinu
în ultimul rând putem admira i Capela
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Inimii unde se pstreaz pe lâng alte
moatealesfântuluiiinimasa.Înbiserica
mare,modern,însubteranulacesteiase
gsesc i camere pentru primirea
numeroilorpelerini.
Foarte important se poate aminti
prezena unui Seminar Teologic
internaional la care se pregtesc viitorii
preoilacoalaparohuluideArs.
Adoua parteaacesteietapeafostla
ParayleMonial, unde a trit clugria
Sfânta Margareta Maria Alacoque, de la
vârstade24deani,din1671pânîn1690
când se stinge din via. Corpul su, deci
sfintele moate, neputrezite se gsesc în
unadincapelelemnstirii,construitde
Sfântul Francisc de Sales. În anul 1920



aceasta este ridicat la cinstea altarelor,
deciesterecunoscutcaisfânt.
Sfintei ia aprut Domnul nostru Isus
Hristos, cerândui s rspândeasc cultul
Inimi Sale Neprihnite, strpuns i
însângerat de pcatele omenirii, care
este izvorul iubirii sale necondiionate
pentru omenire. Timp de 17 ani sfânta a
continuat s aib aceste revelaii divine,
DomnulIsussugerânduisrspândeasc
cultul Inimii Neprihnite mai ales în
primelevinerialelunilordepestean.
Vaurma…

AlvostruPrinteSpiritual
SERAFIMVESCANIULIAN

Programul Bisericii

Duminec:
9
8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist
9
10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie
9
12:00 – 13:00 – Prstase i alte rugciuni
9
Spovedanii – în timpul Utreniei i dup Sfânta Liturghie
9
Sfântul Maslu – în prima duminic din fiecare lun, la orele 12
Alte activiti: - Conferine pe teme de actualitate spre folosul credincioilor
9
Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia
9
12:00 – Catehez cu tinerii i pregtire pentru Sfânta Împrtanie solemn
9
12:00 – Catehez pentru Botez sau pentru Cununie
În timpul sptmânii Printele Serafin Vescan poate fi gsit în Biserica mare, în
urmtorul program:
9
8:00 – 8:30 – Spovedanii
9
8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic)
9
Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului
9
Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii
9
Duminic seara, 18:20 – 20:45 – Spovedanii
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Inimaimântuirea
Reflexieporninddelacartea“Oglindainimiiomului”deIosifTrifa
Din aceast mic carte dar în acelai
timp mare în ceea ce privete coninutul
su,putemînvamultelucruribunecare
s ne ajute s ajungem la mântuirea
sufletului,careestecelmaideprelucru
dinaceastvia.Autorulnearatctaina
mântuiriiaredoupuncteprincipale.
Primul punct este Golgota, jertfa
Mântuitorului,pentrucdoarSângeleSu
nepoatepurificadeoricepcat(In1,7).
Cel deal doilea punct este inima
omului care este centrul vieii, i care ar
trebui s fie „curat” , pentru c de la
inim ies toate, dac aceasta este curat
dineavorizvorîlucruribune:precummila,
dragostea, viaa curat; din contr îns
dacinimaeste„grea”(plindepcate,se
pot enumera aici cele apte pcate
capitale: trufia, desfrânarea, lcomia,
pizma,mânia,beiaiminciuna).Aceast
cartenespunectrebuiesnepurificm
inimadetoateacestereleisîncepems
trimoviacuIsusHristos.
Cetatea vieii i mântuirii noastre este
inima. Aceast cetate are o u la care
bate atât Domnul nostru Isus Hristos
cruia îi putem spune „Supremul Bine”;
cât i diavolul cel viclean, noi fiind liberi
putem alege cruia si deschidem ua
cetiiinimiinoastre.Cumnuputemslujii
ladoistpâniiluiDumnezeuimamonei
(Mt 6,24) decidem noi cruia si

deschidem, Isus nu ne foreaz, El ne
iubeteineateaptpecândcelviclean
ne îndeamn cu oapte i ispite la pcat.
Isusneateaptinelasliberipentruc
nu vrea s ne mântuiasc cu fora, de
altfeliubirecuforanuesteiubire.
Omul careL accept pe Domnul ca
aliat,adicîideschideuainimiiprimete
darurile biruinei cu care îl alung pe
diavolul. Când cele apte pcate
menionatemaisusintrîninimaomului,
atuncistimcdiavolulacuceritcetatea
inimi noastre. Pentru a scpa de ele
trebuiesfugimrepedelaDomnulnostru
Isus Hristos deoarece doar El ne poate
salvaprinpatimaijertfaSa.
„Voi suntei casa Spiritului Sfânt” zice
SfântulApostolPavel(1Cor6,19)însdin
„casa” în care diavolul intr Spiritul se
deprteaz i fuge. Ar fi bine s tim c
pentruaajungeîntrostaregrozav,este
destulstrim„învoiagândurilornoastre
i în duhul acestei lumi” (Ef 2,23). Cartea
ilustreaz cele afirmate prin mule
exemple. Unul din acestea este cel care
aseamn stare omului czut în pcat cu
ceaaomuluicaredoarmeunsomnadânc
din care trebuie s se trezeasc, chiar
Domnul vrea s ne trezeasc încercând
primadatprinvorbedulci,iarmaidup
aceea prin încercri uoare, i poate mai
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grele. Cine se întoarce de la pcat va fi
„vasales”iarcinenuvafipierdut.
Ne mai zice Printele Iosif Trifa c în
momentultreziriinoastredinsomnulgreu
alpcatuluiintrînsufletulnostrurazele
Spiritului Sfânt, moment în care diavolul
fuge, noi trebuind s rmânem statornici
înbine.
Un lucru frumos i mictor este i
modul în care Domnul vrea s deschid
inimanoastr.PentruaceastaElfolosete
trei chei: prima este cea de „argint”:
reprezentat de predicile ce le aude
pctosulînbiseric,rugciunilecesefac
pentruel;dacuainimiinuse deschide
atunci Domnul folosete cea dea doua
cheie: reprezentat de încercri i
suferine; i în fine dac nici aa nu sa
deschisatunciDomnulfoloseteceadea
treia cheie, cea de „aur” care este cheia
daruluiharuluiSpirituluiSfânt.
Esteaadefrumossauzimcdiavolul
numaiarenicioputereasuprauneiinimi
cuprinse i cârmuite de darul i harul
SpirituluiSfânt.
Începutul mântuirii noastre este
înfrângere, umilina sau smerenia care
purced din cunoaterea i recunoaterea
striinoastrepctoase:„Inimînfrânti
smerit, Dumnezeu nu va urgisi” (Ps
50,18). Când am ajuns s cunoatem
ticloia noastr, mizeria noastr
sufleteasc,splângemculacrimifierbini
camcheltuittalaniiînzadar,salergm
lapicioareleDomnuluiisfacemaceast
rugciune: „Doamne Isuse! Eu sunt un

pctos,celmaipctosdinlume.Averea
sufleteasc am risipito… talanii iam
cheltuit în zadar… haina miam murdrit.
Totul e stricat… totul e putred… totul e
bolnavînmine.Totcapulmeuestebolnav
i toat inima mea sufer de moarte (Is
1,5).Inimameasatulburatîntruminei
frica morii a czut asupra mea (Ps
63,10)…totulsatulburatînluntrulmeu…
Pcatele i frdelegile sau grmdit în
sufletulmeucaunvulcanceclocoate…F
Tu Doamne, ca din acest vulcan s
âneasc mrturisirea pcatelor mele.
SuntbolnavIsuseDoamneiTusingurm
poi tmdui cci Tu ai zis: bolnavilor
trebuiedoctor(Mt 9,12)…mscufundîn
pieire i numai Tu singur m poi scpa.
Doamne Isuse! Eu vin la Tine cu toate
pcatele mele, i cu toate lacrimile mele.
Primetemimmântuiete…”.
Un om pctos se împac cu
Dumnezeu prin jertfa cea Mare a Fiului
Su de care satana fuge spimântat
vzânduneplecaiiplângândsubbraele
Crucii
Mântuitorului,
care
stau
întotdeauna deschise pentru primirea i
iertareanoastr.Omulconvertitarecele
apte virtui care constituie pietre
temeiniceamântuiriinoastreicaresunt:
credina, dragostea, ndejdea, smerenia,
curia, rbdarea i hrnicia. O persoan
întoarscuadevratlaIsus,numaipoate
iubipecelepmânteti,cisedediciubirii
celor cereti trind potrivit Evangheliei.
Omul duhovnicesc care triete potrivit
Evangheliei, are i mari ispite de la
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potrivnicul diavol i de aceea acesta
trebuies seroagepentruanucdeaîn
ispit. Sigurana noastr este c în ciuda
ispitelor celui potrivnic, Domnul Isus este
aliatuliajutorulnostru,Celcareaînvinso
dat pentru totdeauna puterile
întunericului.
Iat înc o rugciune care s ne ajute
pe drumul creterii noastre sufleteti:
„Isuse Bunule Doamne! Învrednicetem
imîntreteipeminespottripân
la sfârit o via de biruitor. Întretem
cudarurileCruciispotbiruipânlasfârit
toateispiteleispititoruluidiavol”.
Spre sfâritul acestor învturi
spiritualecumultpace,lumin,bucurie,
sufletul ateapt s mearg în casa
Domnului, unde „Supremul Bine”, Isus îi
ateaptiîicheam:„Vinoslugbuni
credincioas” (Mt 25,21), i merg la
fericirea cea venic. Aceast fericire
începe deja de aici de pe pmânt trind
dup învturile Mântuitorului. Pentru a
putea ti când am ajuns s fim oameni
duhovniceti, trebuie s vedem dac
rezistm ispitelor potrivnicului, daca
biruim atunci putem zice c suntem
oamenispirituali(sauduhovniceti).
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Ne este prezentat i viclenia
diavolului, oaptele cu care vine la inima
ceareuitsfiecuIsus,nespunecnu
putemrenunadetotlaplcerilelumeti
inefacescredemcputemslujiladoi
stpâni:luiDumnezeuimamonei.
Am auzit cum cheam Isus sufletele
care merg la El, întrun mod asemntor
procedeaz i „potrivnicul”, i el cheam
peaceiacareiau slujitcuacestecuvinte
cumplite: „al nostru eti pentru c nou
neai slujit”. S încercm dar s nu
ajungemînfoculcelîntunecat.Unaltlucru
pecarediavolullarputeafaceestesne
ispiteasc fcândune s credem c nu
existniciiadinicirai,astfelneîneali
neatragelael.Sîncercmdar,frailor,s
nuascultmacesteoapteviclene.Pentru
c ascultândule trim o „orbire”
sufleteasc. SL rugm pe Domnul,
„Supremul Bine”, s ne redea vederea,
vindecândunedeaceastorbire.
Dupcumamspusmaisus,celorcare
au trit potrivit Sfintei Evanghelii li se
pregtetersplatafericiriivenice.Sne
strduim cu toii s trim potrivit Sfintei
Evanghelii,cunoscânditrindfreteîn
iubireaDomnuluiNostruIsusHristos.
AnaIGNA

Parohiile romanesti din Italia au un sit propriu:

www.bru-italia.eu

Parohia noastra este indicata cu ROMA NORD
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PelerinajlamoatelesfântuluiNicolae,
Bari67martie2010
Momentele de post i de
rugciune pe care credincioii
cretini le triesc în anumite
perioade ale anului bisericesc, se
transform întrun adevrat mod
de via atunci când la fiecare
pas, acetia sunt în legtur cu
aproapele, cu Biserica, cu
Dumnezeu. Postul i rugciunea
aucaracterizatipelerinajulfcut
de credincioii români de la
Parohia GrecoCatolic Roma –
Euclide în frunte cu pr. Serafim
Vescan la Moatele Sfântului
Ierarh Nicolae la Bari. Printre
pelerini a fost prezent i
seminaristul Rzvan Iacob Vasile
de la Colegiul Pio Romeno
precumipr.AntonCioba.
Postul Mare, perioad în care
sa situat acest pelerinaj, a fcut
astfel încât fiecare pelerin s
druiasc din timp, comoditate si
energie în vederea crerii atmosferei
specifice
pelerinajului.
Pornind
sâmbt seara de la Roma, sa
cltorit toat noaptea, ajungânduse
dimineaa la Bari. Pe parcursul
drumului, pe lâng rugciunile fcute
pe autocar: Vecernia, Rozarul,
Acatistul Sf. Nicolae, etc., la fiecare
pauz pelerinii au fructificat timpul i
harulprimitprinrugciuneînvederea

cercetrii
contiinei
i
a
SacramentuluiSpovedanii.
Ajuni la Bari, înainte de rsritul
soarelui, am celebrat toi împreun
Sfânta Liturghie pe mormântului
marelui fctor de minuni, Sfântul
Nicolae, dup care am celebrat slujba
Parastasului pentru cei rposai din
neamulnostru.LafinalulLiturghiei
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fiecare pelerin a avut posibilitatea s
venereze moatele Sfântului Nicolae,
srutând mormântul i rugânduse
pentru mijlocirea acestuia la Bunul
Dumnezeupentrunevoilepersonale.
A urmat apoi agapa fratern pe
malul Mrii Adriatice, dup care
fiecare a vizitat Bisericile importante
din ora. În jurul amiezii grupul de
pelerini sau adunat pentru a porni
spre Roma. Pe autocar, în ciuda
oboselii, sa continuat programul de
rugciune specific pelerinajului. Sau
cântat cântece religioase, sau fcut
rugciuni îmbinate cu diverse
meditaiiporninddelaviaaSfântului
Nicolae precum i cu împrtiri
personale fcute de pelerini.
Momentele de împrtire a
experienei pelerinajului au fost
printrecelemaisolemnedeoarece,ca
întro familie, aproape fiecare pelerin
a mrturisit felul în care acest
pelerinaj la marcat, subliniind
importana pelerinajelor de acest fel
fcutepânacumdariacelorcarese
vormaiface.Fiecaresafcut,înmod
direct sau indirect, mesager al
Sfântului Nicolae pentru cei de acas,
pentru cei de la locul de munc,
pentruceipecareîivorîntâlniînviaa
lor.
DespreSfântulNicolae
CineafostSfântulNicolae?Saumai
bine spus cine este Sfântul Nicolae i
careestelegturaluicuoraulBari?Ei
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bine, Sfântul Nicolae este unul dintre
cei mai importani Sfini ai Bisericii.
Viaaluidemndeluatcaexemplude
ctre cretini, dar i minunile pe care
el lea fcut înc din timpul vieii, dar
i dup moarte, sunt adevrat surs
de credin i mângâiere pentru
Bisericadepepmânt.
Sfântul Nicolae din Mira Lichiei sa
nscut în jurul anului 260 în oraul
Patara, Licia i a murit în jurul anului
335, în Mira, astzi Kocademre –
Turcia. În ceea ce privete viaa
Sfântului, un singur lucru este cert i
anumefaptulcnusecunoatenimic
cu exactitate despre aceasta, în ciuda
cultului su foarte rspândit.
Elementelebibliograficedespreelsunt
puine i îndoielnice. Oricum,
nscânduse în Patara, care era un
port important din Asia Minor, ora
unde sa oprit i Sfântul Pavel în una
dincltoriilesalemisionare,îlfacepe
Sfântul Nicolae s fie considerat grec.
Aceasta pentru c AsiaMinor erade
cultur i limb greac. Numele su
Nikòlaos – în greac înseamn popor
victorios, iar acest lucru i la însuit,
acordând o importan deosebit
poporuluiînviaasa.
Sfântul Nicolae este patronul
spiritual al rilor de Jos, al Rusiei, al
provinciei Lorena, precum i al mai
multororaevesteuropene,întrecare
Bari. Este de asemenea cunoscut ca
protector al celor acuzai pe nedrept,
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al comercianilor, cltorilor, fetelor
nemritate, mireselor i, în special, al
copiilormici.

LegendaluiMoNicolae
Se spune c trei surori, fetele unui
nobil srac, nu se puteau mrita
datorit situaie financiare precare.
Atunci când fata cea mare a ajuns la
vremeamritiului,Nicolae,ajunsdeja
episcop, a lsat noaptea, la ua casei
nobilului, un scule cu aur. Povestea
sa repetat i când a venit vremea de
mriti pentru cea de a doua fat.
Când ia venit vremea i celei de a
treiafete,nobilulastatdepaz
pentru a afla cine era cel care
lea fcut bine fetelor sale. În
acea noapte, nobilul stând
ascunslavzutpeNicolaecare
lsa sculeul cu aur. Se spune
c Sfântul Nicolae sa urcat pe
acoperi i a dat drumul
sculeului prin hornul casei,
întro oset pus la uscat,
motiv pentru care a aprut
obiceiul agrii osetelor de
emineu. Dup ce tatl fetelor
a vzut cele întâmplate, Nicolae la
rugatspstrezesecretul,însacesta
nuarezistattentaieideapovestimai
departe.
Deatunci,oricineprimeauncadou
neateptat îi mulumea lui Nicolae
pentruel.Ceitreisculeicuaurfcui
cadou fetelor de nobil au devenit

simbolulSfântuluiNicolaesubformaa
trei bile de aur în iconografia
apusean.

CatedralaSfântulNicolaedinBari
A fost construit în sec. al XVIIlea
pentru a adposti moatele Sf.
Nicolae, aduse din Mira Lichiei de un
grup de marinari din Bari. Construcia
Catedraleiaînceputînanul1089isa
terminat în anul 1197, în timpul
dominaiei italonormande a Apuliei.
Ridicarea acesteia este pus în
legtur cu aducerea moatelor
Sfântului Nicolae din Turcia, de ctre

nite negustori. Potrivit legendelor,
sfântul, trecând prin ora în drumul
su spre Roma, la ales pe acesta
(oraul Bari) drept loc de
înmormântare al su. Papa Urban II a
venit în Bari pentru a sfini
aezmântulînanul1089.Elias,abate
al unei mnstiri din apropiere 
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Sfântul Benedict  a fost numit primul
arhiepiscop. Edificiul a fost deschis
oficial în anul 1197, în prezena
vicaruluiimperial,episcopulConradde
Hildesheim,ianumeroialiepiscopi,
prelaiinobili.
Arhitectura
bisericii
este
interesant. Biserica are mai degrab
forma ptrat, semnând mai mult cu
un castel decât cu o biserica. Acest
lucru este întrit de prezena a doua
turnurimasiveînlateralelefaadei.
Interiorulesteformatdintronavai
dou abside, desprite prin coloane
de granit i pilatri. Prezbiteriul este
separatderestuledificiuluicuajutorul
a trei arce sprijinite pe coloane de
influen bizantin. Deasupra acestora
se afl "matroneum", un loc gen
tribun pentru femei, cu deschidere
sprenavabisericii.Bazilicaafostprima
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biseric cu aceast form de
arhitectur,alctuindunmodelcevafi
ulteriorimitatdemultealtecldiriale
regiunii.
În biseric se afl i mormântul lui
Bona Sforza (secolul al XVIlea), din
marmura. Muzeul bisericii deine
numeroase i importante opere de
art,incluzândiocoleciedesfenice
din secolul al XIIlea, donate de ctre
regeleCharlesIdeAnjou.
Biserica a fost renovat la sfâritul
secolului al XIIIlea, în 1456 i în
secolul al XVIIlea. Renovarea din
secolulalXXleaaduslaîndeprtarea
multor adaosuri baroce, lsânduse
doar tavanul de lemn, înrmând
imaginialeluiCarloDeRosa.
Pr.AntonCIOBA


ComerulcuHristos
Statueta mea spart, reprezentânduL
pe Domnul Isus Hristos, am gsito la
Sevilla.ÎnartmfascineaztemaluiIsus
pe cruce. Cel mai mult îmi plac
reprezentrile din perioada barocului
spaniol. Ultima dat, am fost la
cumprturi în compania unui bun
prieten.
ChiarpeDomnulHristos,cealegere!Îl
poigsiîntrepiulie,întregrmezidefier
vechi oxidat, haine vechi, pantofi, cri,
ppuiruptesaulitografiiromantice.Totul

e s ti unde sl caui. Deoarece Hristos
merge i apare peste tot în aceast
frmântatineverosimilpiacareeste
Viaa.
Darînaceadiminea,neamîndreptat
spre casa artistului, este mai uor sl
gseti acolo pe Hristos, dar la un pre
mult mai scump, cci este deja zona
anticarilor.
EsteunHristoscuimpozitedelux,un
Hristospecarelauscumpitturitiipentru
c de când sa intensificat turismul, i
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Hristos este mai scump. Vizitasem doar
dousautreimagazineimergeamînspre
altreileasaualpatrulea.
_Ehm,doreticevadomnule?
_Doarsdauoraitprinmagazin,s
privesc,svd.
Deodat,înfaamea,culcatpeomas,
amvzutunHristosfrcruce,vroiams
m arunc pe el, dar miam stpânit
impulsul. Lam privit pe Hristos cu coada
ochiului, ma cucerit din primul moment.
Bineîneles c nu era chiar ceea ce
cutam, era un Hristos spart. Dar chiar
aceastsituaiemalegatdeel,nutiude
ce.Amartatinteresmaiîntâipentrunite
lucruri din jurul meu, pân ce am pus
mânapeHristos,miamstpânitdegetele
s nul mângâi! Ochii nu m înelaser!
Nu! Era întradevr, o reprezentare
frumoas a lui Hristos, era un
impresionanttrupmutilat.Bineîneles,nu
aveacruce,îilipseajumtatedepicior,un
bra întreg i, dei capul se pstrase, nu
maiaveachip.
Anticarulsaapropiat,aluatstatuetaîn
mânispuse:
_ Oh, este o pies magnific, se vede
c avei gust. Domnule, privii ce
splendidlinie,ceexecuie!
_ Dar este atât de rupt, atât de
mutilat!
_ Nu conteaz, domnule, este alturi
unrestaurator,prietendealmeu;os
vilfacnou!

iiarilaevaluat,laludat,îlmângâia
întruna; dar nu pe Hristos, ci marfa care
aveasiaducbani.
Aminsistat;astatlaîndoial,afcuto
pauz, sa mai uitat o dat la Hristos,
prefcândusecîieragreussedespart
de el i mi la întins întrun acces de
generozitate fictiv, spunândumi pe un
tonresemnatiîndurerat:
_ Uite, domnule, ial, aa ca pentru
dumneata, hai dmi doar 3000 de
pesete.Luaiobijuterie!
Vânztorul exalta calitile pentru a
menine preul. Eu, cretin bun scdeam
dinmeritecascoborpreul.Deodat,m
atrecutunfior.DiscutampreulluiHristos
ca i cum era vorba despre o banal
marf! Miam amintit de Iuda! Nu era
oaretotunfeldecomercuHristos?
Dar de câte ori nuL vindem i
cumprm pe Hristos, i nu din lemn, ci
dincarne,dincarneacelorapropiai!Viaa
noastr este de cele mai multe ori o
vânzarealuiHristos.
Am cedat amândoi, preul a sczut la
800 de pesete. Înainte de a pleca, lam
întrebat dac tie de unde era acea
statuetaluiHristosideceeraatâtde
teribil mutilat. Vag i incomplet, mia
spus c avea impresia c statueta venea
de undeva din munii Arasena i c
mutilrilefuseserfcuteîntroprofanare
pe timp de rzboi. Lam luat în brae cu
dragosteiamieitcuelpestrad.Înfinal,
noaptea, am închis ua camerei i am
rmassingur,faînfacuHristos.Câtde
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mutilatiînsângeratera,vzândulaam
am hotrât sL întreb: Hristoase, cine a
fostcelcareaîndrznitsifacasta?Nu
iautremuratmâinilecândlearuptpeale
tale, smulgânduTe de pe cruce? Mai
trieteînc?Unde?Cearfaceazidacte
arvedeaînmâinilemele?Sarci?
“Taci!, ma întrerupt o voce tioas.
Taci,puipreamulteîntrebri!Crezicam
oinimatâtdemicimeschincaata?
Taci!Nummaiîntrebainicinutemai
gândilacelcaremamutilat,lasl;cetii
tu?Respectl!eudejalamiertat.Euam
uitatimediatipentrutotdeaunapcatele
lui. Când un om se ciete, eu iert totul
deodat, nu ca voi, pentru vreo afacere
meschin.Taci,amzis.Dececândmvezi
pemineaa,cumâinileipicioarelerupte,
nu te gândeti la cei care îi jignesc, îi
rnesc, îi exploateaz i îi mutileaz pe
fraii lor oameni? Care pcat este mai
mare?Smutileziostatuetdeameavie,
din carne i oase, în care eu triesc prin
harul botezului? Oh, ipocriilor! V rupei
hainele de pe voi când v gândii la cel
care mia mutilat imaginea de lemn, în
timpcedaimânaivprezentaionorul
ctreceicarelmutileazfizicsaumoralpe
Hristosviuînfraiivotri”.
Euamrspuns:“Nupotstevdaa
distrus, restauratorul poate smi cear
câtovrea.Tumeriitotul!Mdoareste
vdaa.Mâinedediminea,osteduc
laatelier.Etideacordcuplanulmeu?Nu
iaactebucuri?”
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“Nu, nu m bucur!, a rspuns Hristos
peun tonreceiaspru. Etilafelca toi
ceilaliivorbetipreamult!”.
Afostunmomentdelinite.Unordin,
tios ca un fulger, a strpuns linitea
apstoare: “nu m restaura, îi interzic!
Mauzi?”
_ Da, Doamne, îi promit, nu te voi
restaura.
_ Mulumesc, mia rspuns Hristos.
Tonulluimiadatdinnouîncredere
_Decenuvreisterestaurez?Nute
îneleg. Nu înelegi, Doamne, c
pentru mine va fi unchin continuu s
tevdaaruptimutilatînfiecarezi?
Nuînelegicmdoare?
_Astaivreau,caatuncicândmvezi
mutilat si aduci aminte mereu de
cei care triesc alturi de tine; rupi,
înfrâni, sraci, mutilai, fr brae
pentru c li sau refuzat posibilitile
de a munci. Fr picioare pentru c li
sauînchisdrumurile.Frchippentru
clisaluatonoarea.Toiuitdeeii
le întorc spatele. Nu m restaura, s
vd dac, vzândum aa, îi vei
amintideeiitevadurea,svddac
aa, rupt i mutilat îi voi servi drept
cui în inim pentru durerea celorlali!
mulicretiniexagereazcudevoiuni,
cusrutrile,cuflorilepecareleaduc
unui Hristos frumos, i uit de fraii
lor,oamenii,Hristoiurâi,rupi,aflai
însuferin.
Sunt muli cretini care îi împac
contiina srutând un Hristos frumos, o
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operdeart,întimpceljignescpemicul
Hristosdincarneioase,careestefratele
lor.Srutrirespingtoare,îmifacsil!Le
suport numai pentru c sunt sculptat în
lemninupotpleca,darîmirnescinima.
Avei prea muli Hristoi frumoi! prea
multeoperedeartcuimagineameape
cruce.Vameninpericoluldearmâne
doarcuoperadeart.UnHristosfrumos
poatesfieunrefugiupericulosîncares
te ascunzi fugind de durerea celorlali,
calmând în acelai timp contiina printr
un fals cretinism. Din cauza aceasta, ar
trebui s avei mai muli Hristoi rupi i
mutilai, câte unul la intrarea în fiecare
biseric, care s strige mereu, prin
membrele lui rupte i prin chipul fr
form,durereaitragediaceleideadoua
ptimirialemeleînfraiimei,oamenii!De

aceeateimplor,numrestaura,lasm
ruptalturidetine,chiardacîivoiface
viaacevamaiamar.
_Da,Doamne,îipromit.
i un srut pe singurul picior fcut
achii a fost semntura promisiunii mele.
Deaziînainte,voitrialturideunHristos
rupt
Credinafrfapteestemoartspunea
SfântulPavel,sîncercminoistrimo
via de cretini autentici, ajutândui pe
fraii notri aflai în suferine aa precum
odinioar a fcut Simon din Cirene
ajutânduI Domnului nostru Isus Hristos
si poarte crucea. (Adaptat dup
HumbertoA.AgudeloC.,Vitaminepentru
suflet 6, Editura Pauline, Bucureti 2004,
3947.)

AlturideDomnulînPatima,MoarteaiÎnviereaSa
ceapurttoaredeviaa
Ammaiafirmatoicualteocazii,titlul
revistei noastre este „Cruce i Înviere”
pentrucacestedoumisterestaulabaza
mântuirii noastre înfptuite de Domnul
nostruIsusHristosprinpatima,moartei
ÎnviereaSaceaizvorâtoaredeviapentru
întreagaomenire.
În
meditarea
Sfintelor
i
Mântuitoarelor Patimi ale Domnului ne
am reunit cu toi de srbtoarea Intrrii
DomnuluinostruIsusHristosînIerusalim,
lam aclamat alturi de pruncii de
odinioar, iar mai apoi pregtindune

sufletete pentru Sptmâna Mare am
svârit împreun „Drumul Crucii”,
încercând s înelegem cât de mult nea
iubit Domnul i ce mare sacrificiu a fcut
pentru noi, cât a ptimit spre mântuirea
noastr,icâtdemultvreacanoitois
nemântuiminiciunulspierim.Amfost
ajutai în meditaie de câiva credincioi
care au dat via reprezentând
personajele cele mai importante din
„DrumulCrucii”.OrugciunedinAcatistul
alePatimilorDomnuluinostruIsusHristos,
ne dezvluie misterul ptimirii Domnului:
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„AprtorulcelmareiDomnalceruluii
al pmântului, pe Tine, împratul cel
nemuritor,vzânduTerstignitpeCruce,
fptura toat sa schimbat, cerul sa
înspimântat, temeliile pmântului sau
cltinat, iar noi nevrednicii, închinciune
de mulumire aducând patimilor pe care
leairbdatpentrunoi,cutâlharulstrigm
ie:Isuse,FiulluiDumnezeu,pomenete
neîntruîmpriaTa!”.
Am parcurs împreun Sptmâna
Mare participând la oficiile cele sfinte, L
am venerat pe Domnul în ptimirile cele
de viaa purttoare, apoi alturi de Iosif
din Arimateea. Lam vzut pus în
mormânt, i am cântat atunci versurile
ProhoduluiDomnului,neamadusaminte
de trdrile noastre prin pcat i am
încercatsneapropiemdeIsuscucin
iinimcurat.
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Iar în ziua Învierii alturi de acel salut
minunat: „Hristos a înviat!” la care am
rspunscubucurieiînsufleire:„Adevrat
aînviat!”amfipututspuneinoiDoamne
aiînviatcuadevratiîninimamea.Nam
primitdoarluminaexterioar,darmaiales
pe cea interioar, nam mâncat doar
patile,darLamprimitpeDomnulnostru
IsusHristosînSfântaTainaEuharistiei,i
astfelamînviatinoi.Celebrareaoficiului
ÎnvieriiiaDumnezeietiiLiturghiiadurat
pân în zori, iar noi precum mironosiele
femei am mers i noi în lumea mare s
anunm bucuria care nea umplut
sufletul:„Hristosaînviat!”.
V dorim tuturor Srbtori Sfinte i
Fericite,plinedeluminibucurie!

ZamfirIoanRUSU

Perinostriamiciitaliani
La Lettera pastorale di Sua Eccellenza
Florentin
Crihlmeanu,
Vescovo
dell’EparchiaGrecoCattolicadiClujGherla,
alla gloriosa Festa della Risurrezione dai
mortidelnostroSignoreGesùCristo2010.
LaLetterainiziaconillietoannuncioche
questafestaproclama:“Cristoèrisorto!”e
continuariportandoiprimitreversettidella
Lettera ai Corinzi che parla del medesimo
mistero.ContinuailmessaggiodelNatale,
cercadiapprofondireleprofeziedellaSacra
Scrittura sulla Passione, la Morte e la
RisurrezionedelSignore,perapprofondire
il progetto di salvezza del genere umano,

nelqualeognunodinoiècompreso.Così
capiremo che, la passione, la morte
salvatrice per mezzo della Croce e la
gloriosarisurrezionedelSignoresonostate
annunciatedaiprofetimoltisecoliprimae
non per puro caso, ne per periodo
sfavorevole della situazione, ma è stata la
volontàdiDiocheilGiusto,ilSuoServo(cf.
Is53,11)fossepunitoperlanostrasalvezza
(Is53,5).CapiremmoanchecheilServodi
Dio,ilSommoSacerdote,ilnostroSignore
GesùCristovieneasacrificarsiperinostri
peccati, essendo pienamente cosciente
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della sua missione salvatrice e volendo
adempirepienamenteleSacreScritture.
Durante la sua vita pubblica, essendo
insieme ai Suoi discepoli, Gesù annuncia
spessomomentidellaSuaPassione,Morte
e Risurrezione (…). Riflettendo su questi
annunci delSalvatore capiremocheEgliè
andato coscientemente e liberamente sul
camminodellapassione.Nonèstatonéil
tradimentodiGiuda,néilprocessoconfalsi
testimoni davanti al Sinedrio, né
l’indecisioneelapauradiPilato,néilgrido
delpopolocherichiedevalacrocifissionee
laliberazionediBaraba,chehannodeciso
la sorte di Gesù. Tutti hanno avuto
l’impressione di aver imposto la propria
volontà con la forza e la furbizia, ma
superioreaquestièstatalaVolontàdiDio
e il Suo Progetto di salvezza per la
remissione dei nostri peccati, così come
hannopredettotantisecoliprimaiprofeti
(…) Così come la pedagogia divina ha
rivelato all’umanità gradualmente il
misterodell’Incarnazione,allostessomodo
rivelaancheilmisterodellasalvezza.Prima
per mezzo degli scritti dell’Antico
Testamento, tramite la rivelazione fatta ai
Patriarchi, ai Re o ai Profeti, e poi con gli
annunci fatti da Gesù stesso e da quelli
dellaNuovaAlleanza.
La Lettera si articola in tre punti: 1.
L’Antico Testamento anticipa la Passione
del Signore, il Sommo Sacerdote
annunciato; 2. Il Sommo Sacerdote
sacrificato; 3. L’adempimento tramite la
Risurrezione del Signore, il Sommo

Sacerdote Salvatore. Riproduciamo in
questo numero il primo punto. I seguenti
due punti gli riproduciamo nel numero
prossimonumerodellanostrarivista.
L’immaginedelSalvatoredipintadiSua
Eccellenza che si serve di diversi citati
biblici, sia dell’Antico che del Nuovo
Testamento,cifapregustarelabellezzadi
prendereinmanoiltestosacroedinutrirci
spiritualmente.
Sua Eccellenza ricorda anche l’anno
dedicato dal Santo Padre al sacerdozio,
infatti la struttura della Lettera pastorale
svela proprio l’importanza del sacerdozio
nellavitadellaChiesa.
InfinelasciolaparolaaSuaEccellenza:
“Rafforzatinellafede,nelleSacreScritture
comeparoladiDioindirizzataanoi,come
genereumano,potremmocontinuarecon
piùfiduciailnostropellegrinaggioterreno,
cercando di guardare verso la gioia e la
felicità della Risurrezione a cui tutti siamo
chiamati(Mc10,39)”.
“Che cosa significa oggi per noi la
RisurrezionediCristo,ilSommoSacerdote?
Significa la risurrezione della nostra fede!
VuoldirericordarcileparoledellaScrittura
erileggerlevivendolenonsolocomeparole
senzavita,macomeSpiritovivificante.
DioèpresentenellaSuaparolalettae
proclamata ricevuta con fede e vissuta,
perchélanostrafedeèlagaranziadellavita
eternasecondo leparoledel Salvatore (cf
Gv11,2526).
Questo è il senso profondo del detto:
“Lanostrafedeèlanostravita!”affermato
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dalCardinaledipiamemoria,IuliuHossu,il
primo porporato della nazione rumena,
testimonio di fede nei carceri comunisti,
dellacuinascitafesteggiamo150anni.
Ricordandoinostriantenatiericevendo
concural’esempiodellalorofede(Ev13,7)
celebrate con santa gioia la Festa
risplendente della Risurrezione del nostro
Signore chiedendoGli la grazia che
leggendo e meditando le Sacre Scritture,
partecipandoaiSacramentieconoscendoil
Magistero della Chiesa potrete conoscere
piùprofondamenteLuielaforzadellaSua
Risurrezione.Così,assomigliandoaLuinella
Sua morte, arriveremo anche noi alla Sua
Risurrezionedaimorti,allavitagioiosa,alla
destradelPadre.UnitiinsiemeaSuoFiglio
Gesù Cristo, il Salvatore e il Redentore,
nella forza, grazia e amore dello Spirito
Santo,ilBuonoeVivificante”.

L’articolo di Padre Serafim L’anno
sacerdotale20092010(II)presentaalcuni
aspetti salienti del tema del sacerdozio,
cercandoallostessotempodirafforzarela
fededeinostrifedelinellaSantaEucaristia
invitandoli a ricevere frequentemente
questo sacramento nella Divina Liturgia.
Ricorda concura la figura di rilievo diSan
Giovanni Vianney, parroco d’Ars, Francia.
Padre Serafim ci presenta anche la sua
visita in Francia che ha avuto culmine ad
Ars,pressolatombadiquestosantocheè
ancheilpatronodeisacerdoti.
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Prendendonotadellatestimonianzadei
SantidellaChiesapossiamorafforzarcinella
fedeeviverladavericristiani.


L’animaeilSalvatoreèl’articoloscritto
dalla Signora Ana, una fedele della nostra
parrocchia.L’articoloèscrittoapartiredal
libro di Iosif Triba Lo specchio dell’anima
dell’uomo.ViverelavitainCristo,unavita
pienamente cristiana è l’idea centrale
dell’articolodellasignoraAna.

PelerinajlamoateleSfântuluiNicolae,
Bari6/7martie2010Pellegrinaggioalle
reliquiediSanNicola,6/7marzo2010,èil
contributo di Padre Anton Cioba, che
insieme ad un altro alunno del Pontificio
Collegio Pio Romeno, Rzvan Vasile, sono
andati in un pellegrinaggio organizzato da
Padre Serafim Vescan, insieme ad un
numero considerevole di fedeli romeni
della parrocchia GrecoCattolica Roma
Euclide, a Bari per venerare le reliquie di
SanNicola.
Afferma Don Basilio: “I momenti di
digiunocheicristianivivonoincertiperiodi
dell’anno liturgico, si trasformano in veri
modi di vivere quando essi sono a
passoconglialtri,allaChiesa,aDio”.Infatti
il digiuno e la preghiera hanno
caratterizzatoanchequestaesperienzache
è iniziata sabato sera, è continuata con il
viaggiofinoaBari,conlacelebrazionedella
Divina Liturgia, poi l’agape fraterna e la
visitadellacittàdiBari,edinfineilviaggiodi
ritorno a Roma. Tutto il pellegrinaggio è
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stato ritmato dalla preghiera, dalla
meditazione, dai canti di lode a Dio, dalla
preparazione per la confessione e poi
l’avvicinamentoaquestosacramento.
L’articolo di Don Basilio si struttura in
quattro parti: la prima offre delle
informazioni generali sul pellegrinaggio, la
seconda parte offre alcune informazioni
sullabiografiadiSanNicoladiBari;laterza
partecivieneraccontataunastoriellache
rivelalabontàelagenerositàdiSanNicola;
edinfinenellaquartacisonofornitialcuni
datiimportantisullabasilicadiSanNicoladi
Bari.
Chiudo con le parole dello stesso Don
Basilio:“Ognunoèdiventato,direttamente
oindirettamente,messaggerodiSanNicola
diBari,perquellichesonorimastiacasa,
per i compagni di lavoro, per quelli che
incontrerannonellalorovita”.


IlcommercioconCristoèlastoriellache
civieneoffertaperlameditazioneperuna
migliore comprensione della Passione del
nostro Signore Gesù Cristo. Ci piace fare
degli atti pietosi, delle preghiere, degli
inchini davanti ai bei crocefissi,ma ci
dimentichiamo spesso dei nostri fratelli
sofferenti,mutilatidallasofferenzaedello

sfruttamento.IlCristodellastoriellaanche
semutilatopreferiscenonessereristorato,
perchévuolecheicristianisicurinodipiù
del loro prossimo sofferente, la visione di
Cristosofferentesiapernoilaspintaverso
lamissioneversoipoverieversochisoffre
nei nostrigiorni. Perché la nostra fedesia
vivaevissutanellasuapienezza.


AccantoalSignorenellaSuaPassione,
MorteeRisurrezioneèunresocontodella
ViaCrucisfattanellaDomenicadellePalme
di quest’anno, che abbiamo meditato
megliograzieall’iniziativadialcunidinoidi
darevitaaipersonaggidiquestapreghiera.
Il cammino però continua con le
celebrazioni di tutta la Settimana Santa a
cuiabbiamopartecipato,eincuicisiamo
fatti partecipi della Passione, Morte e
RisurrezionedelnostroSignorGesùCristo.
Alla fine della celebrazione della
RisurrezioneedellaDivinaLiturgia,dibuon
mattino, come le mirofore, siamo andati
anche noi a portare la luce, ed il gioioso
annuncio:“Cristoèrisorto!”.Unaugurioa
tuttiinostrifedelilettori,allelorofamiglie,
e ai nostri collaboratori, di Santa e Buona
Pasqua!
ZamfirIoanRUSU
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14.03.2010Padova:PelerinajulcomunitilorromânetidinItalialaPadova
Duminic, 14 martie 2010, românii grecocatolici din
ItaliaaufcutunpelerinajlaPadova,aflmdepesitulBru
Italia.eu. Din fiecare comunitate de credincioi de rit
bizantin român, din toate prile Italiei, dar mai ales din
Lombardia,VenetoiEmigliaRomagna,cumijloaceproprii
sau cu autobuze, organizate de ctre preoi, un numr
mare de pelerini a ajuns la Bazilica Sf. Anton, în care se
gsete mormântul acestuia. Cel care a primit pelerinii
anul acesta a fost Episcopul de ClujGherla, PS Florentin
Crihlmeanu.
Preasfinia Sa a reiterat, în predica sa, importana
menineriicredineiîndiaspor,“departedepropriacas,
de propria familiile i de mediul în neam nscut, unde,
probabil,estemaiuorsnemeninemînviaadecredin”.LaSfântaiDumnezeiasca
Liturghie, oficiat de Episcopul de ClujGherla, au participat aproximativ treizeci de
preoideritbizantiniromanipesteomiedepelerini.Corul,compusdincredincioi
aicomunitilorromânetidinImolaiBologna,asprijinitrugciuneaîntreguluipopor
cretincareaparticipatlaLiturghie.Dupceremonie,credincioiiaumersîmpreuncu
Episcopul s consume cu bucurie i fraternitate preparatele tradiionale româneti,
între acestea numrânduse sarmalele de post, legumele i mâncrurile specifice din
PostulMare
i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri itiri itiri i

30.03.2010EpiscopulBogdanffydeOradearecunoscutcamartir
UnprimEpiscopcatolicromândecedatînînchisorilecomunisteeste
mai aproape de beatificare dup ce sâmbt, 27 martie 2010, Papa
BenedictalXVIleaasemnatoseriededecreteprintrecareicelprivind
martiriul Episcopului romanocatolic Szilard Bogdanffy de Oradea.
Acestasanscutladatade21februarie1911înlocalitateaFeketetodin
BanatuldeNord(peatunciîncomitatulTorontaldinUngaria,astziîn
Serbia). A fost consacrat în clandestinitate ca Episcop auxiliar de Satu
Mare i Oradea la 14 februarie 1949, la vârsta de 38 ani, în Capela
Nuniaturii Apostolice din Bucureti, de ctre Episcopul Gerald Patrick
Aloysius O’Hara de Savannah, regent al Nuniaturii Apostolice din
România.EpiscopulBogdanffyafostarestatla5aprilie1949laOradea,trecândulteriorprin
închisoriledelaJilava,CapulMidia,SighetiAiud.Înaceastadinurmamuritla3octombrie
1953,lavârstade42deani
i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri itiri itiri i
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