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Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria
Pelerinajul diecezei din Roma la Lourdes

Creştinii din toate timpurile au ştiut
că Lui Dumnezeu şi Sfintei Treimi i se
aduce un cult de adorație, sfinților un
cult de venerare sau cinstire, în timp ce
Sfintei Fecioare Maria i se aduce un
cult de preacinstire, pentru că ea este
Maica Domnului,
Împărăteasa,
Regina a toată
făptura, a tuturor
îngerilor şi a
tuturor Sfinților.
Temeiurile
biblice începând
cu
Facere
capitolul al III‐lea
versetul 15, până
la
Apocalipsă
capitolul al XII‐lea
versetul
întâi,
amintesc
de
Sfânta Fecioară
Maria şi de rolul
ei în istorie.
Biserica prin
Sfânta Tradiție o preacinsteşte şi prin
artă
(iconografie
şi
pictură),
construindu‐se biserici cu hramul
Maicii Domnului, compunându‐se
cântece, imnuri liturgice şi rugăciuni,
tipărind cărți în toate limbile.

Dar, pentru Sfânta Fecioară Maria,
toate acestea erau „puține” şi a
continuat să se reveleze în istorie: prin
icoane făcătoare de minuni, statui care
au plâns, sau prin aparițiile de la
Fatima, Lourdes, Medjigorge etc…
Anul acesta
din 27 mai până
în 31 mai s‐a
organizat
un
pelerinaj
la
Lourdes (Franța)
de către dieceza
Romei
împreună
cu
Eminența
Sa
Cardinal
Agostino Vallini
însoțit de alți
doi
episcopi
auxiliari
(Excelențele
Sale
Episcop
Guerino Tora şi
Benedetto
Tuzea). Am participat şi eu împreună
cu un grup de credincioşi alături de alți
preoți şi credincioşi din dieceza Romei.
Momente emoționante, de neuitat
şi care greu pot fi descrise. O
mărturisesc cei care după experiența
primului pelerinaj la Lourdes hotărăsc
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să se reîntoarcă pentru a atinge din
nou acele stânci ale grotei aparițiilor,
pentru a bea cu credință acea apă
făcătoare de minuni, pentru a se ruga
Maicii Sfinte, pentru a se plimba prin
acel „paradis” pământesc, în acea
grădină de neuitat, pentru a citi
fericirea de pe chipul miilor de pelerini
care ajunşi aici se
roagă fiecare în limba
proprie simțind astfel
că suntem fii aceleiaşi
Mame cereşti.
În fiecare seară se
fac
procesiuni
cu
lumânări
aprinse,
recitând
rugăciunea
Rozariului, cântând în
cel puțin şase limbi,
precum zicea Sfântul
Părinte Papa Ioan Paul
al II‐lea, în 14 august
1983: „suntem ca şi poporul pe drum
urmându‐L pe Isus Hristos, înviat,
iluminându‐ne unii pe alții şi ajutându‐
ne unii pe alții”. Tot în fiecare seară se
face şi procesiune cu Sfânta Euharistie
fiind binecuvântați bolnavii. Aceste
două procesiuni țin cel puțin trei ore.
Papa Ioan Paul al II‐lea s‐a întors din
nou la Lourdes în 14/15 august 2004
sărbătorind 150 de ani de la
proclamarea
dogmei
Imaculatei
Concepțiuni.
În 2008 Papa Benedict al XVI‐lea,
imediat după alegerea sa ca şi Pontif al

Bisericii catolice, a venit la Lourdes
pentru celebrarea a 150 de ani de la
Aparițiile Sfintei Fecioare Maria în
aceste locuri. S‐a rugat, a administrat
taina maslului celor bolnavi, iar în
omilie a vorbit despre „Zâmbetul
Sfintei Fecioare Maria”.
Într‐o zi am făcut Drumul Crucii

după cum fac toate grupurile. De
neuitat este Sfânta Liturghie celebrată
la Grota aparițiilor unde se întâmplă şi
azi multe minuni.
Pelerinajul
s‐a
încheiat
cu
celebrarea Dumnezeieştii Liturghii în
biserica mare care cuprinde 25.000 de
locuri, în acea zi fiind prezenți 20.000
de
persoane
fiind
o
slujbă
internațională. Această Liturghie a fost
celebrată de Eminența Sa Cardinal
Agostino Vallini, vicar al Sanctității Sale
Benedict al XVI‐lea.
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În 11 februarie 1858 are loc prima
apariție. Bernadeta împreună cu alte
două fetițe merg să caute lemne de
foc. Simte o adiere de vânt dar nici un
copac nu se mişcă. Spontan apare o
lumină într‐o grotă. Lumina are forma
unei fete tinere. Bernadeta se şterge la
ochi, este cuprinsă de frică, scoate
rozariul din buzunar, vrea să facă
semnul Crucii dar nu reuşte.
Apariția face semnul Crucii,
Bernadeta o imită. Se roagă doar
rozariul fără să‐şi schimbe vreo vorbă.
În 14 februarie: zâmbetul. Părinții
vor să o oprească de a se reîntoarce la
grotă. Dar se lasă convinşi. Apariția
vine de la Dumnezeu sau de la
diavolul? Pentru a fi siguri, Bernadeta i‐
a apă sfințită de la parohie, iar când
Doamna apare, ea o stropeşte.
Doamna îi zâmbeşte fără să‐i spună
nimic.
A treia apariție, 18 februarie:
promisiunile.
Apariția nu vine de la diavolul. Dar
cine este? Care este numele ei? Când
Bernadeta îi cere de a scrie numele,
Doamna îi răspunde că nu e nevoie.
Doamna îi propune Bernadetei de a se
întâlni în fiecare zi, timp de 15 zile.
Bernadeta acceptă. Doamna îi
răspunde printr‐o promisiune: „Nu‐ți
promit de a fi fericită în lumea aceasta
ci în alta”.
De la a patra până la cea de‐a şasea
apariție, 19‐23 februarie: rugăciunea.
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Bernadeta este credincioasă şi se ține
de cuvânt, a venit în fiecare zi
punctuală. La 22 februarie Doamna nu
apare: pentru Bernadeta este o
încercare. Autoritățile îi interzic să
meargă la grotă, acuzându‐o de
tulburarea ordinii publice. Este chiar
amenințată cu închisoarea. Aparițiile
sunt cu atât mai mult timp de
rugăciune. Chipul Benadetei devine din
ce în ce mai luminos încât multă lume
merge să o vadă. Doamna şi Bernadeta
conversează între ele, fără ca cea din
urmă să răspundă ceva: vorbesc de la
inimă la inimă.
De la a VII‐a la cea de‐a XII‐a
apariție, 24 februarie ‐ 1 martie:
pocăință, penitență şi descoperirea
izvorului. Această perioadă coincide cu
Postul Mare, iar Episcopul locului
recomandă ca acest timp să fie trăit cu
o mai mare intensitate prin rugăciune,
predicarea Cuvântului lui Dumnezeu şi
prin pocăință. La peştera aparițiilor,
Bernadeta aude şi repetă cuvintele
Doamnei:
„Pocăință,
pocăință,
pocăință. Rugați‐vă lui Dumnezeu
pentru convertirea păcătoşilor”. La
cererea Preacuratei, Bernadeta merge
în genunchi prin grotă. Şi tot pentru
convertirea păcătoşilor, ea mănâncă
iarbă sălbatică, urmându‐I astfel
Mântuitorului care s‐a smerit pe sine
până la moartea pe cruce. În 25
februarie, Doamna o trimite pe
Bernadeta într‐un colț al peşterii unde
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descoperă un izvor: „Mergi şi bea de la
izvor şi te spală”. La început sunt
puține picături şi noroioase, dar mai
târziu izvorul devine tot mai bogat în
apă şi mai limpede, ca şi harul care
învinge păcatul. În 26 februarie,
Doamna nu apare, e o zi de vineri din
Postul Mare.
De la a XII la cea de‐a XV‐a apariție,
2‐4 martie: un apel lansat Bisericii.
Doamna o trimite pe Bernadeta în
misiune: „Mergi şi zi preoților să vină
aici în procesiune şi să construiască o
biserică în acest loc”. Pentru tânăra
Bernadeta, este o nouă încercare,
pentru că nu are nici o trecere înaintea
parohului din Lourdes, care nu crede în
aceste apariții ale Doamne care nu şi‐a
spus numele.
Cea de‐a XV‐a apariție se termină
fără semne spectaculoase, nici la izvor
nu se întâmplă nimic deosebit.
În cea de‐a XVI‐a apariție, 25 martie:
revelarea numelui. Au trecut trei
săptămâni fără noutăți, iar parohul,
evident, nu a organizat procesiunea.
Lumea, totuşi continuă să meargă să se
roage la grotă. În 25 martie, sărbătoare
Bunei Vestiri, Bernadeta se simte din
nou chemată. La a patra cerere a
Bernadetei, Doamna îşi spune numele:
„Eu sunt Imaculata concepțiune”.
Îngerul Bunei Vestiri, a salutat‐o
numindu‐o „plină de har”. Bernadeta
merge repede la paroh pentru a‐i
transmite mesajul Preacuratei. De data

aceasta este convins schimbându‐şi
părerea: tânăra nu poate inventa
aceste cuvinte, am văzut că nu este
capabilă să‐şi amintească cele mai
simple lecții de catehism.
În cea de‐a XVII‐a apariție, 7 aprilie:
în lumina Paştelui (Sfintei Învieri).
Ultimele
două
apariții
sunt
caracterizate de tăcere. Suntem în
săptămâna după Paşti iar Bernadeta
aduce cu ea o lumânare, aceasta se
consumă în timpul apariției, mâinile ei
fiind cuprinse de flăcări. Ea însă nu
simte nici o durere, nici o arsură. Este
acesta un simbol al vieții creştine:
lumina lui Isus Hristos se transmite şi
prin viața sfinților.
În cea de‐a XVIII‐a apariție, 16 iulie:
saluturile. Din nou si simte chemată.
Autoritățile au închis accesul la grotă.
Bernadeta stă la distanță, pe cealaltă
parte a râului care trece prin fața
grotei, se ascunde pentru a nu fi
recunoscută. Bernadeta va mărturisi
mai târziu că nu a mai văzut‐o pe
Maica Domnului aşa de frumoasă ca şi
acum.
În 16 iulie este sărbătoarea Sfintei
Fecioare a Carmelului, un munte din
Israel. Apariția are loc la sfârşitul zilei.
Bernadeta este conştientă că aceasta
este ultima apariție, dar nu o
interesează prea mult, pentru că ştie
pentru că este convinsă că în cer totul
va fi şi mai frumos.
Pr. Serafim Iulian VESCAN
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Postul Adormirii Maicii Domnului
Postul Adormirii Maicii Domnului
(sau cum se mai spune în popor al
Sântă‐Măriei), care precede praznicul
Adormirii Maicii Domnului, e rânduit
de Sfânta Biserică spre aducerea
aminte de virtuțile alese ale Sfintei
Fecioare, fiind cel mai nou ca vechime,
dintre cele patru posturi de durată din
timpul
anului
bisericesc. Originea
lui trebuie pusă prin
secolul V, când cultul
Maicii Domnului s‐a
dezvoltat şi când
sărbătoarea Adormirii
ei a început să
primească o mai
mare
importanță
grație Sinodului al III‐
lea ecumenic de la
Efes din anul 431,
când
Părinții
au
apărat
cinstirea
Maicii
Domnului,
împotriva
ereticului
Nestorie,
numindu‐o Născătoare de Dumnezeu.
La început însă, nici timpul din an,
nici durata şi nici felul postirii nu erau
la fel peste tot. Astfel, în părțile
Antiohiei se postea o singură zi (6
august), la Constantinopol 4 zile, iar la
Ierusalim 8 zile. Legat de timpul
postirii din an, putem afirma că unii

posteau în luna august, alții în
septembrie, iar alții nu posteau deloc,
socotind că sărbătoarea Adormirii este
zi de mare bucurie, deoarece Maica
Domnului a trecut de la viața
pământească la cea cerească. Data şi
durata postului au fost uniformizate în
toată Biserica abia în secolul XII, la

sinodul local din Constantinopol, ținut
la 1166 sub Patriarhul Ecumenic Luca
Crysoverghi, care a hotărât ca postul
să înceapă la 1 august şi să dureze 14
sau 15 zile, până la sărbătoarea
Adormirii (15 august). În Biserica
Romano Catolică, postul Sfintei Marii
se reduce la o singură zi: ziua ajunului
sărbătorii (14 august).
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Tipicul cel Mare şi învățătura
pentru posturi din Ceaslovul Mare
prescriu ajunarea lunea, miercurea şi
vinerea, până la Ceasul IX, când se
consumă mâncare uscată; marțea şi
joia se consumă legume fierte, fără
untdelemn, iar sâmbăta şi duminica se
dezleagă la untdelemn şi vin. La 6
august (sărbătoarea Schimbării la
Față), în orice zi ar cădea, se face
dezlegare la untdelemn, peşte şi vin,
dar în Pravila Mare se dă dezlegare la
vin şi untdelemn nu numai pentru
sâmbete şi duminici, ci şi pentru marți
şi joi. În timpul acestui post se citesc în
bisericile
mănăstireşti,
zilnic
(alternativ) cele două Paraclise ale
Maicii Domnului, din Ceaslov.
Pe lângă aceste aspecte, se cuvine
să facem precizarea că este important
nu numai să postim, ci şi modul în care
postim. Abținerea de la bucate trebuie
însoțită de o continuă străduință de
dominare a poftelor şi a patimilor, de
curățire a gândurilor şi a simțirii, de
disciplinare a vieți sub toate aspectele
ei, vremea postului fiind perioada care
ne oferă cele mai potrivite condiții,
atmosfera
şi
mijloacele
de
înduhovnicire şi îmbunătățire morală.
Postul nu este numai o reținere de la
consumarea unor alimente. El
presupune în primul rând, o înnoire
sufletească, o înfrânare de la fapte
nevrednice de numele de creştin.
Adevăratul post este acela care îmbină

în mod fericit cele două aspecte ale
lui: sufletesc şi trupesc, atunci când
reținerea de la bucate are loc
împreună cu reținerea de la păcate şi
cu efortul continuu spre virtute şi
urcuş spiritual.
Postul trebuie să fie un mijloc de
fortificare a voinței, de întărire a celor
slabi în credință, de îndreptare a celor
rătăciți, de smerenie, de rugăciune
mai stăruitoare şi, în chip deosebit de
iertare a semenilor noştri. Sfântul Ioan
Gură de Aur subliniază faptul că postul
trupesc fără cel sufletesc este lipsit de
orice valoare morală: “Zici că
posteşti?‐ întreabă Sfântul Părinte –
Arată‐mi aceasta prin fapte! Să
postească şi ochiul tău, şi gura ta! Să
postească toată ființa ta!”.
Astfel, prin oprirea de la mâncare,
redescoperim dulceața ei şi învățăm
din nou cum să o primim de la
Dumnezeu cu bucurie şi mulțumire.
distracțiilor,
Prin
reducerea
conversațiilor şi a relațiilor sociale
superficiale redescoperim valoarea
fundamentală a relațiilor umane, a
muncii şi a artei omeneşti. Şi
redescoperim toate acestea pentru că,
foarte simplu, îl redescoperim pe
Dumnezeu Însuşi, pentru că ne
reîntoarcem la El iar prin EL la toate
acelea pe care ni le‐a dăruit în
nesfârşita Lui dragoste şi milostivire.
Costel POPA
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Patimile lui Hristos, patimile omenirii
Acesta este titlul cu care am dorit
să încep această relatare care are ca
subiect Giulgiul din Torino, cel care
pentru credincioşii creştini ai acestei
lumi, reprezintă o relicvă autentică, o
icoană
reală
a
Dumnezeirii făcută
om…
Despre Giulgiul din
Torino s‐au scris
multe lucruri de‐a
lungul anilor, multe
dintre relatări fiind
autentice şi poate şi
mai multe, false.
Dacă ar fi să pornim
din direcția trasată
de către credința
creştină, am putea
identifica giulgiul cu
pânza
cu
care
Mântuitorul a fost înveşmântat, odată
cu luarea de pe cruce şi cu punerea Sa
în mormânt. De‐a lungul timpului, în
jurul acestui obiect arheologic şi
totodată relicvă creştină, s‐a creat o
tradiție foarte veche, care începe cu
anul 1353, când se remarcă prezența
giulgiului în proprietatea lui Goffredo
di Charny (Leyere/ Franta).
Din 1578 e păstrat la Torino, unde a
fost transferat pentru a putea fi obiect
de adorare pentru Sfântul Carol

Boromeu, cel care prin acest gest,
împlineşte jurământul făcut pentru
apărarea oraşului Milano de ciumă.
Odată cu apariția acestei tradiții, nu
întârzie să apară şi anumite speculații
privind
autenticitatea
acestui giulgiu. O
mare controversă s‐
a creat în jurul
figurii lui Leonardo
da Vinci, despre
care se spune că ar
fi de fapt creatorul
acestui giulgiu, şi că
de fapt, această
pânză ar fi doar un
fals menit să inducă
lumea în eroare.
Dar dacă ştiința
ne
adânceşte
gândirea spre o neîncredere în
autenticitatea acestei pânze, tot ea
este cea care ne şi luminează paşii în
încrederea că de fapt această pânză a
fost veşmântul de îngropare a
Mântuitorului. Şi acest lucru a fost
testat şi dovedit de mai mulți
cercetători, care prin datarea cu
Carbon 14, au reuşit să amplaseze
originea giulgiului în timpul istoric al
desfăşurării evenimentelor legate de
moartea şi învierea Domnului.
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Dar pentru că a crede şi a nu
cerceta este o sintagmă care face pe
om să treacă de barierele gândirii sale,
într‐un plan superior, spiritual, se cade
mai presus de toate să credem că
această relicvă aparține persoanei
Mântuitorului. Mai presus însă, se
cade să privim mai departe de această
icoană vie, spre Purtătorul ei şi să ne
amintim că pentru păcatele noastre,
pentru salvarea noastră din puterea
răului, Hristos s‐a născut, a murit şi a
fost înveşmântat cu acest giulgiu,
pentru ca mai apoi să învie şi odată cu
El să readucă la viață chipul omului
căzut din vina păcatului. Giulgiul nu
trebuie să facă altceva decât să ne
trimită la prototipul ei, care este
Hristos, pentru că adorarea unei pânze
fără înclinarea credinței noastre către
Dumnezeu, rămâne o adorare a unei
închipuiri făcută de mână omenească,
rămâne un gol care mereu va căuta să
fie umplut cu exaltare sentimentală
dar care niciodată nu se va putea
bucura de acea spiritualitate, putere şi
credință care vin doar de la
Dumnezeu.
Iată ideile care mi‐au fost trezite de
contactul cu Giulgiul din Torino în 22 şi
23 mai . Alături de cei 114 credincioşii
din parohia Euclide, am reuşit să avem
mai mult decât un pelerinaj, mai mult
decât o simplă perindare în fața unui
tablou
care
înfățişează
rănile
Domnului. Am reuşit să înțeleg ce

înseamnă spiritul de comuniune, trăire
care merge mai departe de granițele
gândirii, spre țărmul sufletului, care
prin iubirea sa, îi uneşte pe oameni în
credință şi speranță.
Ce am crezut că vom vedea la
Torino?
Probabil
o
icoană
impresionantă care ar fi putut să
însemne o trezire a unui sentiment de
bucurie, de mulțumire că am putut fi
martorii acestui semn care este
deschis spre vizitare odată la 10 ani.
Am simțit însă altceva, şi acel altceva
nu s‐a stins în orele care au urmat
vizitării, nu s‐a stins nici a doua zi, ci au
rămas în suflet, acolo unde rămâne
orice aspect al acestei vieții, bine
împlinit.
Pe drumul de întoarcere spre casă,
fiecare dintre credincioşi, a avut un
cuvânt nobil de spus despre această
experiență. Cred că sunt în
asentimentul tuturor celor care au
participat la acest pelerinaj când spun
că acest itinerar a indus în inimile
noastre un puternic avânt spiritual,
care ne‐a fost un ajutor în viața de zi
cu zi, trăită cu speranța şi credința în
Dumnezeu…
Să nu uităm…orice imagine a
existenței reale a Mântuitorului pe
acest pământ trebuie să ne ducă cu
gândul mereu la Hristos, aşa cum de
fapt întreaga viață, începe, se continuă
şi îşi află desăvârşirea în El.
Marcel Daniel ACHIM
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Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului este
cea mai mare Sărbătoare celebrată de
biserică în cinstea Fecioarei Maria,
fiind ultima din anul liturgic bizantin,
celebrată cu mare solemnitate în data

de 15 august.
Primele mărturii istorice referitoare
la originea sărbătorii atestă celebrarea
acesteia încă în secolul al V‐lea în Siria,
iar originile ar fi mai îndepărtate, în
Ierusalim. Dacă în Apus Adormirea se
serba în unele locuri în 15 ianuarie, iar
în alte locuri în 18 ianuarie, în Răsărit,
„Împăratul Mauriciu (582‐603) a
rezidit Biserica Maicii Domnului din
Ghetsemani şi a fixat definitiv data
sărbătorii la 15 august.”1
Fundamentul Sărbătorii se găseşte
în textul apocrif al lui Pseudo‐Ioan,
care prezintă ultimele realități ale
vieții pământeşti ale Mariei. După ce

primeşte
mesajul
din
partea
2
arhanghelului Gavriil, Fecioara Maria
îi cere în rugăciune lui Isus să‐i adune
pe toți apostolii, atât pe cei de lângă El
cât şi pe cei care erau pe pământ
pentru a‐şi lua rămas bun
de la ei. Aceştia au fost
luați de unde erau, de
către Spiritul Sfânt şi duşi
pe nori la Bethleem.
Acolo, după ce a luat
cuvântul fiecare dintre
apostoli,
adresându‐se
Sfintei Fecioare, aceasta
le‐a spus: «Ardeți tămâie
şi rugați‐vă». Şi în timp ce
ei se rugau, a tunat în Cer
şi s‐a auzit un zgomot
cumplit, ca huruitul roților de car. O
uriaşă oştire de îngeri şi de puteri a
apărut atunci şi s‐a auzit un glas ca al
Fiului Omului. Serafimii au înconjurat
casa unde stătea întinsă Sfânta şi
Preacurata Maică a lui Dumnezeu şi
Fecioară.3
Maria este primită în Cer de către
Cel pe care Ea L‐a născut, Hristos
Domnul care i‐a spus: Iată din clipa
aceasta trupul tău neprețuit va locui,
neschimbat, în paradis, iar sufletul tău
sfânt,
scăldat
într‐o
lumină
extraordinară, în ceruri, printre
comorile Tatălui meu, acolo unde
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domnesc pacea şi bucuria, ba încă şi
mai sus.4
După ce sufletul Fecioarei Maria a
fost primit în Cer, apostolii
ridicară sicriul şi aşezară sfântul
şi cinstitul trup în Ghetsemani,
într‐un mormânt proaspăt făcut.
Şi îndată din sfântul mormânt al
stăpânei noastre Născătoare de
Dumnezeu au început să iasă
miresme neasemuit de plăcute.
Trei zile la rând s‐au auzit
glasurile unor îngeri nevăzuți
(...) După trei zile glasurile au
încetat. Câți se aflau acolo au
ştiut că trupul ei curat şi slăvit se
strămutase în Rai.5
Sărbătoarea
Adormirii
Maicii
Domnului este cunoscută în Apus sub
numele de Înălțarea cu trupul la Cer a
Maicii Domnului, cuprinzând atât
moartea şi îngroparea ei cât şi urcarea
ei cu trupul la Cer. Fecioara Maria nu
putea fi ținută de către mormânt şi
moarte, ea fiind Maica Vieții, astfel a
fost mutată la viață: Pe Născătoarea
de Dumnezeu, cea întru rugăciuni
neadormită, şi întru folosințe nădejde
neschimbată, mormântul şi moartea
nu o au ținut; căci ca pe Maica Vieții la
viață o a mutat, cel ce a locuit în
pântecele ei cel pururea fecioresc.6
Atenția textelor liturgice se
concentrează asupra morții Mariei
care o face asemenea Fiului Ei, urmată
de Înviere şi Înălțarea la cer cu trupul

neprihănit: Veniți toate marginile
pământului să fericim cinstita mutare
a Maicii lui Dumnezeu; că în Mâinile

Fiului Său sufletul său fără prihană şi‐a
pus. Pentru aceasta, cu sfântă
adormirea Ei, lumea la viață a fost
adusă.7
Reprezentarea
iconografică
a
sărbătorii
prezintă
evenimentul
adormirii, dar şi cel al înălțării la Cer a
sufletului Mariei. Fecioara Maria este
aşezată pe pat, cu mâinile încrucişate
pe piept. În jurul patului se află
sfeşnice cu lumânări aprinse, fiind
prezenți Sfinții Petru şi Pavel împreună
cu ceilalți Apostoli. Sfântul Petru are în
mână o cădelniță cu care tămâiază. În
spatele lor se găsesc nişte femei care
plâng – reprezentând Biserica
luptătoare şi, în fundal sunt
reprezentate două clădiri. În spatele
patului se află reprezentat Hristos,
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încadrat în mandrola slavei, fiind
îmbrăcat în veşminte albe, luminoase.
El ține în brațe sufletul Mariei,
reprezentat ca un prunc înfăşat.
Mâinile Domnului Hristos sunt
acoperite cu propriul veşmânt, în
semn de dragoste şi respect pe care le
poartă Maicii Sale Preacurate.8 Chiar
dacă sunt reprezentați şi îngeri,
aceştia sunt însoțitori ai lui Hristos
care a coborât El însuşi pentru a ridica
sufletul mamei Sale la Cer. Îngerii sunt
pictați monocolor atât pentru a
evidenția pe Hristos şi pe Maica Sa, cât
şi pentru a releva tristețea lor
profundă. Apostolii şi femeile sunt
ilustrați fără aureole pe când Fecioara
Maria, Isus şi Îngerii au aureole,
tocmai pentru a fi în evidență. În
spatele apostolilor sunt reprezentate
şi trei personaje în veşminte de
arhierei.
Unele icoane prezintă şi scena
relatată de textul apocrif9 conform
căruia un înger i‐a tăiat cu o sabie
mâna unui evreu, plin de invidie, care
a vrut să răstoarne patul pe care se
afla Fecioara Maria. Acest lucru scoate
în evidență interdicția de a te apropia
de tainele vieții de dincolo cu aceeaşi
curiozitate şi cu aceeaşi mijloace de
cunoaştere care sunt rezervate lumii
materiale.10
Chiar dacă în centru este serbarea
Adormirii, dar şi a Înălțării sufletului şi
a trupului Fecioarei Maria la Cer, în
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iconografie este prezentată coborârea
lui Isus pentru a o ridica pe Mama Sa
la Cer. Acest lucru, subliniat de
primirea în brațele Sale a Sufletului
Fecioarei, scoate în evidență relația
profundă care exista între Isus
Mântuitorul şi Mama Sa, Fecioara
Maria.
Pr. Anton CIOBA
1 E. BRANIŞTE, Liturgica generală, Ed. Institutului
Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1993, 190,
nota 16.
2
Bucură‐te, Născătoarea lui Hristos, Dumnezeul
nostru! Căci ruga ta a străbătut cerurile şi a fost
primită de cel ce s‐a născut din tine. Peste puțin vei
părăsi lumea aceasta, după cum ți‐a fost vremea, şi
te vei duce lângă Fiul tău, la viața cea adevărată şi
fără de sfârşit. Cf. „Cuvântul Sfântului Ioan Teologul
despre Adormirea Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu III”, în Evanghelii apocrife, trad., studiu
introductiv, note şi prezentări de Cristian Bădiliță,
Iaşi, Polirom, 2002, 225.
3
Evanghelii apocrife, 230.
4
Evanghelii apocrife, 233.
5
Evanghelii apocrife, 235.
6
Condacul Sărbătorii, Orologhion, ediție
îngrijită de Tipografia Seminarului Arhidiecezan,
Blaj, 1934, 454.
7
Cântare a sărbătorii la Litie din 15 august, glas
III, Antologhion vol. V, Seminarul Teologic Greco
Catolic „Sfinții Vasile, Grigore şi Ioan”, Roma, 2002,
169.
8
Cf. P. FLOREA, Icoana Ortodoxă, Episcopia
Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului,
Oradea, 2002, 249.
9
„Dar iată că, pe când o ridicau ei, un iudeu, pe
nume Iephonias, vânjos la trup, se repezi asupra
sicriului. Atunci un înger al Domnului îi reteză
amândouă brațele din umeri, cu o sabie de foc,
lăsându‐le să atârne în aer pe lângă sicriu”.
Cuvântul Sfântului Ioan Teologul, în Evanghelii
apocrife, 235.
10
Cf. T. SPIDLIK, M.I. RUPNIK, Credință şi Icoană,
Dacia, Cluj Napoca, 2002, 101.

15

Cruce şi Înviere iulie ‐ august 2010

Să iubeşti Viaţa
„Întru naştere fecioria ai păzit, întru
Adormire lumea nu ai părăsit, de
Dumnezeu Născătoare; mutatu‐te‐ai la
Viață, fiind Maica Vieții; şi cu
rugăciunile tale, izbăveşti din moarte
sufletele noastre”. Acesta este
troparul praznicului Adormirii Maicii
Domnului care ne pune dinaintea
ochilor sufletului tema Vieții trăită în
relație profundă cu Dumnezeu care
este plinătatea vieții noastre.
Textul care urmează nu este altceva
decât un elogiu al vieții trăite într‐o
profundă credință în Cel ce prin
patima, moartea şi învierea Sa ne‐a
dăruit viața cea veşnică. Sfânta
Fecioară Maria este Maica Vieții de
aceea într‐un chip deosebit noi
creştinii o cinstim şi o implorăm să
mijlocească pentru noi pe lângă Fiul ei
pentru ca şi noi să ajungem să fim
părtaşi ai acestei vieți fără de sfârşit.
Aş dori să vă împărtăşesc o poezie
trimisă de o Doamnă frumoasă care
are 12 copii, soțul ei şi‐a pierdut
vederea şi trece prin momente foarte
grele, dar cu toate acestea… Iubeşte
Viața.
Iubesc viața pentru că ştiu şi susțin
că este cel mai mare dar ce ne‐a fost
dat, pentru că a fost primul meu lucru
primit şi va fi ultimul ce‐mi va fi luat.

Am trecut nenumărate experiențe
de viață, prin toată lumea, dar
valoarea celei mai neînsemnate dintre
ele întrece tot aurul din lume.
Iubesc viața, domnilor, mă bucur de
ea! Mă bucur de căldura blândă a
soarelui în fiecare dimineață, de
nopțile atât de reci şi întunecoase care
îmi transformă ferestrele în oglinzi.
Iubesc viața pentru că în fiecare zi
îmi va dărui noi experiențe şi fiecare
dintre ele îmi va aparține şi se
întipăresc toate în sufletul meu.
Iubesc viața pentru că am gustat‐o
şi gustul ei dulce‐acrişor mă
fascinează; iar dacă vreun bine mi‐a
fost plătit cu un rău, acest lucru nu
trebuie să mă deprime.
Iubesc viața pentru că ea m‐a
învățat că nu binele altuia mă înalță;
că a iubi este mai frumos decât a fi
iubit; şi nu cred că cineva m‐ar putea
contrazice.
Iubesc viața cu toate capriciile ei, cu
toată otrava şi răutatea ei, căci, dacă
nu ar exista răul, cum am putea să ne
bucurăm de bine?
Iubesc viața şi cel mai mult iubesc
dragostea pe care am găsit‐o în ea;
acea dragoste care mă ajută mereu să
iubesc viața aşa cum nu a fost iubită
niciodată.
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Iubesc viața pentru că sunt şi
nimeni nu poate să şteargă existența
mea de ieri sau de acum. O iubesc
pentru că ştiu că într‐o zi soarele
dimineților mele se va stinge şi atunci
voi şti de ce iubeam atât de mult viața,
cu atâta dragoste.

16

Îți mulțumesc, Doamne, pentru
darul tău din dragoste: Viața.
(adaptare dupa Humberto A.
Agudelo C., Vitamine zilnice pentru
suflet 2, Editura Pauline, Bucureşti
2005, pp. 60‐62)
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01.08.2010: Bogdan Tătaru Cazaban, ambasadorul României pe lângă Sfântul
Scaun (Bucureşti)

Consilierul de stat pentru cultură şi culte din
cadrul Administrației Prezidențiale, Bogdan Tătaru‐
Cazaban, a fost acreditat ca ambasador
extraordinar şi plenipotențiar al României pe lângă
Sfântul Scaun, potrivit unui decret semnat,
miercuri, 28 iulie, de preşedintele Traian Băsescu,
informează agenția AGERPRES. Istoric al religiilor şi
doctrinelor filosofice, Bogdan Tătaru‐Cazaban are
33 de ani şi deține, din ianuarie 2006, funcția de
consilier de stat pentru cultură şi culte în cadrul
Administrației Prezidențiale. Pe 30 iunie, comisiile
reunite de politică externă ale Parlamentului au
avizat favorabil propunerea ca Bogdan Tătaru‐Cazaban să reprezinte România în
relația cu Vaticanul. El a declarat la momentul respectiv că există demersuri în
vederea realizării unei vizite a Papei Benedict al XVI‐lea în România.
“Ne propunem intensificarea acestor demersuri. Instituțiile care lucrează
pentru realizarea vizitei se află într‐un calendar şi în parteneriat cu Nunțiatura
Apostolică. Biserica Romano‐Catolică a formulat deja această invitație cu prilejul
vizitei Episcopilor catolici la Roma”, a informat atunci Cazaban. Acesta a declarat
că îşi propune susținerea demersurilor de recunoaştere oficială a Episcopiei
Ortodoxe Române din Italia şi are în vedere un parteneriat între Ministerul
Culturii şi Muzeul Vaticanului şi între Institutul Pontifical Oriental şi Universitățile
din România, dar şi instituirea unui curs la Institutul Diplomatic Român al
Sfântului Scaun. El a sugerat şi constituirea unui grup România‐Sfântul Scaun şi
continuarea vizitelor europarlamentarilor români la Vatican.
♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦ Ştiri ♦Ştiri ♦Ştiri ♦
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22‐23 mai ‐ Pelerinaj la Giulgiu lui Isus dela Torino.

După 10 ani este expus din nou Giulgiului, pentru prima dată în acest mileniu.
Giulgiul se păstrează la Torino din 1578 . Va putea fi văzut şi contemplat între 10
aprilie şi 23 mai 2010. Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI‐lea, împreună cu diferiți
cardinali şi episcopi, şi‐au anunțat vizita la Sfântul Giulgiu.
Mesajul care îl purtăm cu noi este : Passio Cristi passio hominis ‐ Suferința lui
Hristos ,suferința omului. Dumnezeu să ne ajute să mergem pe drumul lui Isus.
Cu drag pr. SERAFIM

Per i nostri amici italiani
Il culto reso alla Madre di Dio – Il
pellegrinaggio
organizzato
dalla
diocesi di Roma a Lourdes questo è
l’articolo offerto da Padre Serafim. Alla
nostra Santissima Madre e Madre di Dio
la Chiesa ha reso un culto particolare
che mette in risalto il suo ruolo nella
storia della nostra salvezza. Si
costruiscono chiese che vengono
dedicate al culto della Madre di Dio, si
fanno delle preghiere per chiedere
l’aiuto celeste, si compongono dei canti
per onorarla. Ma la Santissima Vergine
Maria si rivela nella storia tramite le
Icone miracolose, le statue che hanno
pianto, le apparizioni di Fatima, Lourdes
o Medjugorje… tutto questo per
rafforzare la fede, la speranza e l’amore
in noi, suoi figli prediletti, a cui non
smette di mostrarci che Cristo è la via
per la nostra salvezza.
Padre Serafim presente, insieme a un
gruppo di fedeli dalla comunità di
Euclide, al pellegrinaggio a Lourdes

racconta l’esperienza da lui vissuta in
quel luogo benedetto dal Signore, e ci
invita a riflettere sul ruolo della Madre
di Dio nella nostra vita quotidiana.
La presenza di Sua Eminenza Cardinal
Agostino Vallini e dei due Vescovi
Guerino Tora e Benedetto Tuzea hanno
reso
più
interessante
questo
pellegrinaggio.
Un paradiso sulla terra visitato da
tantissimi fedeli che, in gran parte dopo
il primo pellegrinaggio, nutrono il
desiderio di ritornarci. Anche Papa
Giovanni Paulo II ed il suo successore
Benedetto XVI sono andati a Lourdes
per pregare, insieme a tutti i fedeli, la
Madre Celeste.
Padre Serafim fa un resoconto delle
apparizioni della Madre di Dio a
Bernadette: il sorriso, il nome, il pozzo
d’acqua, l’invito a pregare, pentirsi dei
propri peccati, fare penitenza per la
conversione dei peccatori sono questi i
temi principali del presente articolo.
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L’articolo dello studente Costel Popa
è intitolato Piccola quaresima della
Madre di Dio. Questa quaresima è
istituita dalla Chiesa per ricordarci le
virtù vissute dalla Vergine Maria nella
propria vita. L’origine di questo periodo
di preparazione alla festa della
Dormizione e dell’Ascensione al cielo di
Maria si può collocare nel V secolo
quando al III Concilio Ecumenico di
Efeso (431), Lei è stata proclamata
Madre di Dio, contro l’eresia di Arie.
Anche se i fedeli lodavano Maria con
un culto di venerazione, solo nel 1166
durante il sinodo di Costantinopoli
venne stabilito che questa quaresima
duri dal primo fino al quindici di agosto.
Il digiuno dal cibo ha la sua utilità, ci
aiuta ad entrare in profonda relazione
con Dio, cercando di vivere una vita
cristiana, i Padri del deserto lo ricordano
in uno dei loro detti: “Affermi che
digiuni. Mostrami questo con i tuoi atti.
Digiunino i tuoi occhi, la tua bocca.
Digiuni tutto il tuo essere”. Con
l’astinenza dal cibo riscopriamo la
delizia e impariamo a riceverla con gioia
e gratitudine da Dio. Tramite la
riduzione delle relazioni superficiali,
delle chiacchiere scopriamo il valore
fondamentale delle relazioni autentiche.
E riscopriamo tutto perché scopriamo
Dio, perché siamo ritornati a Lui e per
mezzo di Lui siamo stati resi partecipi di
tutte le bontà sorte dal Suo immenso
amore e dalla Sua misericordia.
La Passione di Cristo, la passione
degli uomini è il titolo dell’articolo di
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Marcel
Achim
che
parla
del
pellegrinaggio dei nostri fedeli insieme a
Padre Serafim al Sindone di Torino, una
testimonianza autentica, o meglio
ancora, un’Icona del Dio fatto uomo.
La prima attestazione della presenza
della sindone risale al 1353 quando era
proprietà di Goffredo di Charny (in
Francia). Nel 1578 fu trasferita a Torino
e divenne oggetto di venerazione da
parte di Carlo Boromeo per la
protezione della città dalla peste.
Insieme alla devozione cristiana verso la
Sindone ebbe inizio, ed ancora si fa, la
ricerca sulla sua autenticità, ma la
scienza con i diversi test, fatti lungo la
storia, fa risalire la sua origine al tempo
storico della passione, morte e
risurrezione di Cristo.
Piuttosto si dovrebbe andare oltre a
questa icona viva, verso Cristo che ha
patito, è morto e risorto per i nostri
peccati. Insieme alla comunità di Euclide
sono riuscito a capire lo spirito della
comunione, esperienza che supera i
limiti del nostro pensiero e va verso la
riva dell’anima che per mezzo
dell’amore unisce gli esseri umani nella
fede e nella speranza.
Non dobbiamo dimenticare… ogni
immagine dell’esistenza reale del
Salvatore su questa terra ci deve
proiettare verso il Cristo, cosi come
l’intera vita, inizia, continua e trova la
sua pienezza in Lui.
La
dormizione
della
nostra
Santissima Sovrana Madre di Dio e
sempre Vergine Maria è l’articolo di
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Padre Anton Cioba che ci invita a
riflettere sull’importanza di Maria nel
progetto della nostra salvezza a partire
dall’interpretazione
dell’icona
che
rappresenta il mistero di questa festa.
L’icona della festa non presenta solo la
dormizione della Madre di Dio, ma
anche l’ascensione della sua anima al
cielo. È Gesù Cristo stesso che scende
dal cielo, che prende con rispetto
l’anima di Sua Madre, e ci mostra la
profonda relazione che esiste tra il
Salvatore e la Vergine Maria, Madre
Sua. Per questo Maria viene invocata
nella preghiera dai fedeli di intercedere
per noi preso Suo Figlio per arrivare tutti
alla salvezza e alla vita eterna.
Amare la vita è un poema che ci
viene offerto come testimonianza da

una persona che ha trovato, oltre alle
difficoltà della vita, la speranza. Così ce
lo testimonia anche il troparion della
festa del 15 agosto che fa memoria della
dormizione della nostra Santissima
Sovrana Madre di Dio e sempre Vergine
Maria: “Nel parto, hai conservato la
virginità, con la tua dormizione non hai
abbandonato il mondo, o Madre di Dio.
Sei passata alla vita, tu che sei Madre
della vita e che con la tua intercessione
riscatti dalla morte le anime nostre”.
Maria ci invita ad amare la vita, di
viverla nella speranza e nella carità,
seguendo
Cristo
nella
propria
quotidianità perché solo così si arriva a
viverla nella pienezza.
Zamfir Ioan RUSU

Programul Bisericii
Duminecă:
9
8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist
9
10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie
9
11:40 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni
9
Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie
9
Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12
Alte activităţi: - Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor
9
Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia
9
12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă
9
12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie

În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi găsit în Biserica
mare, în următorul program:
9
9
9
9
9

8:00 – 8:30 – Spovedanii
8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic)
Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului
Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii
Duminică seara, 18:20 – 20:50 – Spovedanii
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12.08.2010: Forţa pentru a înfrunta martiriul vine din unirea cu Cristos (Castel Gandolfo)
În cadrul audienței generale de miercuri, 11 august
2010, Papa Benedict al XVI‐lea, pornind de la faptul că în
această săptămână, sunt pomeniți în calendar câțiva sfinți
martiri, s‐a oprit pe scurt asupra martiriului, “formă de
iubire totală față de Dumnezeu”. “Pe ce se întemeiază
martiriul? Răspunsul este simplu: pe moartea lui Isus, pe
sacrificiul Său suprem de iubire, consumat pe cruce pentru
ca noi să putem avea viața (cf. Ioan 10,10). Cristos este
slujitorul suferind despre care vorbeşte profetul Isaia (cf.
Isaia 52,13‐15), care s‐a dăruit pe sine însuşi ca
răscumpărare pentru mulți (cf. Matei 20,28). El îi îndeamnă
pe discipolii Săi, pe fiecare dintre noi, să‐şi ia în fiecare zi propria cruce şi să‐l urmeze
pe calea iubirii totale față de Tatăl şi față de omenire”.
Pontiful a mai întrebat: “De unde se naşte forța pentru a înfrunta martiriul? Din
profunda şi intima unire cu Cristos, deoarece martiriul şi vocația la martiriu nu sunt
rezultatul unui efort uman, ci sunt răspunsul la o inițiativă şi la o chemare a lui
Dumnezeu, sunt un dar al harului său, care face capabili de a oferi propria viață din
iubire față de Cristos şi față de Biserică, şi astfel față de lume. Dacă citim viețile
martirilor rămânem uimiți de seninătatea şi curajul în înfruntarea suferinței şi
morții: puterea lui Dumnezeu se manifestă pe deplin în slăbiciunea, în sărăcia celui
care se încrede în el şi‐şi pune numai în El propria speranță”. Papa a subliniat însă că
“harul lui Dumnezeu nu suprimă sau nu sufocă libertatea celui care înfruntă
martiriul, ci dimpotrivă o îmbogățeşte şi o preamăreşte: martirul este o persoană
suveran de liberă, liberă față de putere, față de lume; o persoană liberă, care într‐un
unic act definitiv îi dăruieşte lui Dumnezeu toată viața sa”.
“Iubiți frați şi surori, aşa cum spuneam miercurea trecută, probabil că noi nu
suntem chemați la martiriu, dar nici unul dintre noi nu este exclus de la chemarea
divină la sfințenie, să trăiască în măsură înaltă existența creştină şi aceasta implică
luarea crucii în fiecare zi asupra sa. Toți, mai ales în timpul nostru în care par să
prevaleze egoismul şi individualismul, trebuie să ne asumăm ca primă şi
fundamentală angajare aceea de a creşte în fiecare zi într‐o iubire mai mare față de
Dumnezeu şi față de frați pentru a transforma viața noastră şi a transforma astfel şi
lumea noastră. Prin mijlocirea sfinților şi a martirilor, să‐i cerem Domnului să
înflăcăreze inima noastră pentru a fi capabili să iubim aşa cum El a iubit pe fiecare
dintre noi.
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14.08.2010: Ajunul sărbătorii Adormirii Macii Domnului la Bucureşti

În prezența noului Ambasador
al României pe lângă Sfântul
Scaun Vecernia şi Slujba
Prohodulului Maicii Domnului
pentru Hramul bisericii greco‐
catolice de la Acvila –
Bucureşti
A devenit deja o tradiție
Postul
Sfintei
Mării
la
Bucureşti. Timp de două
săptămâni,
pe
perioada
postului numeroşi credincioşi
s‐au împărtăşit zilnic în
comuniunea de rugăciune,
participând zilnic la Paraclisul Maicii Domnului, iar în ajunul sărbătorii au făcut
veghe de rugăciune cu recitarea Rozariului complet de la orele 9,00 până seara la
orele 22,00.
Alături de părintele protopop Liviu Oțoiu şi ceilalți preoți din Bucureşti prezenți,
PS Mihai a celebrat astfel sâmbătă seara Vecernia mare a sărbătorii cu Prohodul
Maicii Domnului şi procesiunea în jurul bisericii.
Însoțiți de corul «Angeli» de la Cluj şi grupul teologilor prezenți, cântul laudelor şi
al psalmilor au oferit celor prezenți însemnul pelerinajului interior al sărbătorii.
Cu această ocazie a fost hirotesit ipodiacon lectorul Zamfir Rusu, bursier al
Colegiului Pio Romeno de la Roma din partea Arhieparhiei.
A fost prezent noul ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, Excelența Sa
Domnul Bogdan Tătaru Cazaban, întâmpinat cu un călduros salut de bun venit al
PS Sale Mihai.
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Parohiile romanesti din Italia au un sit propriu:
www.bru-italia.eu

Parohia noastra este indicata cu ROMA NORD
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