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PelerinajîniaraSfânt£
PeurmeleluiIsusdinNazareth
ÎmpreunĉcuungrupdecredincioƔi TemplullorseobservĉuƔordincauza
am participat la un pelerinaj de 8 zile faptuluicĉarecupolaauritĉ.
Sfânta Scripturĉ aminteƔte aici de
în fara Sfântĉ, iar în cele ce urmeazĉ
vĉ voi descrie aceastĉ experienƜĉ muntele Carmel cu frumuseƜea lui
extraordinarĉurmândƔirulcelor8zile (1Re 17,19) unde Sfântul Proroc Ilie
de pelerinaj. Cu siguranƜĉ sunt multe apĉrĉ dreapta credinƜĉ a poporului
altelelucruripecarenuamreuƔitsĉle Israel întru Dumnezeu viu, Ɣi se
vedem,darcelecevorfidescrisemai declarĉ astfel contrar idolatriei. În
sus sunt cele mai
importante.
Primaetapĉ
În cea dintâi zi
am sosit la Tel
Aviv
capitala
culturalĉ,
industrialĉ
Ɣi
comercialĉ
a
Israelului. De aici
ne
îndreptĉm
cĉtre Haifa, al
treilea oraƔ ca Ɣi
importanƜĉ
din
Israel, acele locuri
în timp de searĉ
Ierusalim – zidul plangerii
suntfermecĉtoare
pentru cĉ oferĉ o splendidĉ priveliƔte peƔteraîncareseodihneaproroculIlie
cĉtre
Marea
Mediteranĉ
Ɣi amavutƔibucuriadeacelebraprima
împrejurimi. În literatura talmudicĉ, Dumnezeiascĉ Liturghie. În secolul al
este amintit încĉ din al IIIͲlea secol XIIͲleauniieremiƜisauretraspeacest
dupĉ Hristos. Un oraƔ cu foarte mulƜi munte Ɣi astfel ia naƔtere ordinul
emigranƜi Ɣi este centru Ɣi este de Carmelitanilor,deviaƜĉcontemplativĉ
asemenea centrul sectei Bahai. derugĉciune,pussubocrotireaSfintei
FecioareMaria.
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Muntele Carmel vine din ebraicul Hristos acest oraƔ este distrus de
„KaremEL”careînseamnĉ„drumullui Vespasian, Ɣi redevine prosper pe
Dumnezeu”, pentru cĉ acest loc înalt timpul cruciadelor, construinduͲse
în tot timpul anului este acoperit de biserici Ɣi mĉnĉstiri, dar dupĉ anul
verdeaƜĉƔiatuncieraacoperitdeviƜĉ 1263 a fost distrus Ɣi timp de 400 de
de vie. ProducânduͲse mult vin se ani devine un sat musulman. În anul
cĉdea foarte uƔor în idolatria zeului 1620 câteva familii creƔtine se aƔeazĉ
pe acest teritoriu. Acum aici este
Baal.
Acest loc este foarte mult cinstit concentratĉceamaimarecomunitate
arabĉ care în mare
(venerat)
de
parteestecreƔtinĉ.
creƔtini, evrei Ɣi
În 1730 franciscani
musulmani.
construiesc o nouĉ
Adouaetapĉ
bisericĉ, iar între anii
DinacestlocneͲ
1960Ͳ1968,construiesc
am îndreptat cĉtre
catedrala actualĉ care
Nazaret, unde la
este
cea
mai
ora Ɣapte am
importantĉ
din
celebrat Liturghia
Orientul
Mijlociu.
înaintea
Sĉpĉturile arheologice
grotei/peƔterii din
au scos la luminĉ
Biserica
„Bunei
resturi din vechiul sat,
Vestiri”. Nazaret
locuinƜe,
grajduri
este aƔezat în
pentru
animale,
mijloculcolinelorƔi
Nazaret
coloane,docurilepentru
areunlocimportant
botez care ne fac sĉ credem cĉ a
îninimilecreƔtinilor.
Aici Arhanghelul Gabriel îi apare existatunsanctuarpreͲbizantin.Acest
Sfintei Fecioare Maria pentru ai lucrumaiesteatestatƔideoinscripƜie
anunƜa naƔterea Fiului lui Dumnezeu. în limba greacĉ la baza unei coloane:
Aici „Cuvântul” sͲa fĉcut carne Ɣi XE MARIA, Ave o Maria datatĉ în
locuieƔte între noi (In 1,14). Aici Isus secolulalIIͲlea.
Aici este locul unde a trĉit Sfânta
locuieƔteîntrecopii,întreadulƜi,aiciîl
ajutĉ pe Sfântul Iosif în munca lui de Familie. Am vizita de asemenea o
dulgher. InformaƜiile despre copilĉria bisericĉ grecoͲortodoxĉ, care are în
lui Isus pe aceste meleaguri sunt interior un izvor de apĉ, care curge
destul de sĉrace. În anul 66 dupĉ continuu, amintind cĉ Ɣi aici Sfânta
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FamiliecaƔialtepersoanemergeausĉ
ia apĉ. În apropiere se afla Sinagoga
unde de multe ori Ɣi Isus mergea sĉ
asculte cuvintele învĉƜĉturĉ. Astĉzi
acest loc aparƜine creƔtinilor siroͲ
catolici.

Biserica de pe Muntele Tabor

Dupĉ amiazĉ am mers 7 km de la
Nazaret pentru a ajunge la Cana
Galilei. Aici în timpul unei nunƜi la
îndemnul mamei Sale Isus a sĉvârƔit
prima minune, transformând apa în
vin pentru bucuria nuntaƔilor (In 2,1Ͳ
11).Înacestlocsegĉsescdouĉbiserici
una aparƜine grecilor ortodocƔi iar
cealaltĉ este în grija fraƜilor
franciscani.
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Amcontinuatpelerinajulurcândpe
munteleTabor(Ps89,13),laoînĉlƜime
de 588 metri. În timpurile vechi
Taborul servea de frontierĉ între
triburiledeNordƔiceledeSud.Pentru
creƔtini Taborul este muntele sfânt
unde Hristos sͲa schimbat la faƜĉ în
glorie, strĉlucire, fiind însoƜit de
prezenƜaluiMoiseƔiaprofetuluiIlie
(Lc9,28Ͳ36).
Lumina
Taborului,
gloria
Domnului, speranƜa creƔtinilor
chemaƜi nu numai la moarte ci a
participalaÎnviere.
În 1924 catolicii construiesc pe
vârfulmunteluibisericaSchimbĉriila
faƜĉ, pe temelia altor biserici
anterioare din secolul al VIͲlea Ɣi
aceeaacruciaƜilor.
Atreiaetapĉ
ÎnceadeͲatreiaetapĉpaƔiinoƔtri
neͲam îndreptat spre nord în
Cezareea lui Filip situatĉ la baza
munteluiHermon,lagraniƜĉcuSiria.
Numele sĉu astĉzi este Banias care
derivĉ de la zeul Pan, în limba greacĉ
Paneas. Irod construieƔte în acest loc
un templu fiului sĉu Cezar de unde Ɣi
oraƔul îƔi ia numele. Aici Simon Petru
recunoaƔte în Isus pe Mesia: „Tu eƔti
Hristos,FiulluiDumnezeucelviu”(Mt
16,16). Am vizitat aceste ruine
importante deoarece Ɣi azi din acest
munte izvorĉƔte apa limpede a
Iordanului. NeͲam botezat cu apĉ din
izvorul
Iordanului,
mĉrturisind
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credinƜa noastrĉ spunând Crezul Ɣi
lepĉdânduͲne de Satana pentru a ne
unicuHristos.
Pe Muntele Fericirilor am celebrat
Sfânta Liturghie pe un altar în aer
liber. Aici este o bisericĉ franciscanĉ
construitĉîn1937Ɣiamavutimpresia
cĉseaudeƔiazivoceaDomnuluicare
proclamĉ lumii întregi „Fericirile”
despre ÎmpĉrĉƜia lui Dumnezeu,
vĉzândînîmprejuriminumaiapĉ,lacul
Galileii (Tiberiadei). Mai precis locul
undeIsusastatcuuceniciiƔimulƜimile
învĉƜânduͲi „Fericirile” este mai jos,
sub acest deal pietros dar inaccesibil
din cauza faptului cĉ sͲau construit
maimultebisericiînacestloc.Totaici
am luat prânzul mâncând aƔa zisul
„peƔteaSfântuluiPetru”.
Am coborât sĉ atingem apa Mĉrii
Galileii (sau a Lacului Tiberiadei) de
unde,depemalurilesaleIsuscheamĉ
lasinepePetru,Andrei,IacobƔipealƜi
Apostoli (Mt 4,18). În acest loc Isus
vindecĉ un lepros (Mt 8,1), vorbeƔte
mulƜimii adunate pentru aͲL asculta
(Mc3,7),mergepeapaagitatĉdevânt
(Mt 16,21), porunceƔte furtunii sĉ se
opreascĉ (Mt 8,23). Pe muntele din
apropiere îi instituie pe cei
doisprezece (Mc 3,13): „UrmaƜiͲmĉ Ɣi
vĉ voi face sĉ deveniƜi pescari de
oameni. bi imediat au lĉsat mrejele Ɣi
LͲau urmat” (Mc 1,17Ͳ18), aici a fĉcut
minunea înmulƜirii celor doi peƔti Ɣi a

celor cinci pâini „mâncând aproape
cincimiidepersoane”(In6).
Tabgha – astfel se numeƔte acest
loc, care derivĉ din grecescul
„Heptapegon”, însemnând cele Ɣapte
izvoaredeapĉ.
În1932,sͲaugĉsittemeliileadouĉ
biserici bizantine cu unele dintre cele
mai frumoase mozaicuri din fara
Sfântĉ.
La câteva sute de metri întâlnim
biserica Primatului, construitĉ pe
malulLaculuiînanul1934,îninteriorul
acesteia am putut vedea o stâncĉ
numitĉ „Mensa Christi”. TradiƜia a
marcataiciîntâlnirealuiIsusÎnviatcu
Apostolii pe lângĉ focul aprins zicând
daƜiͲMi sĉ mĉnânc, apoi îndreptânduͲ
se cĉtre Petru care LͲa asigurat de
credincioƔialuizicânduͲI:„Doamne,Tu
Ɣtii toate, Tu Ɣtii cĉ te iubesc”; iar
Mântuitorul îi încredinƜĉ Biserica:
„PĉstoreƔte mieluƔeii mei, paƔte oile
mele”(Cf.In21).
Mergând apoi patru km pe malul
lacului, aproape de locul de vĉrsare a
Iordanului,amajunslaCapernaum.
CândIsusƔiͲaînceputviaƜapublicĉ
înNazaretnuagĉsitprimireapecare
o aƔtepta. „În adevĉr vĉ zic: nici un
prorocnuestebineprimitînpatriasa”
(Lc 4,24). LͲau condus pânĉ aproape
pe vârful unei coline, ca sĉͲL arunce
(Lc 4,28). Atunci Isus pĉrĉseƔte oraƔul
sĉu stabilinduͲse la Capernaum unde
locuieƔte aproape doi ani. Aici este Ɣi
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casa Sfântului Petru (Mt 8,5). Isus a importantĉ este Sinagoga, care
predicat de multe ori în Sinagoga dateazĉ aproape din anul 244 dupĉ
oraƔului, a fĉcut multe minuni Hristos, construitĉ pe ruinele alteia
(vindecĉunlepros,pesoacraluiPetru, maivechi.Sepoatevedeaîninteriorul
pe sluga centurionului, etc.) precum eioperacenturionuluiroman,alcĉrui
ne relateazĉ evanghelistul Matei în serv a fost vindecat de cĉtre Isus, la
primele cincisprezece versete ale cererea evreilor care au mĉrturisit cĉ
capitolul opt. Paraliticul coborât cu cetĉƜeanulromanaconstruitSinagoga
patul prin acoperiƔul casei (Mc 2,1Ͳ5), (Lc7,4Ͳ5).SͲaugĉsitsculpturiînpiatrĉ
fiica lui Iair (Mt 9,23Ͳ25), omul cu cu simboluri romane, iudaice, steaua
lui David, Arca AlianƜei..., iar mai
mânaparalizatĉ,etc.
DardupĉcâteƔtimIsuslaurmĉnu recent sͲau descoperit temeliile altor
a binecuvântat acest oraƔ din cauza camere care ar putea casa Sfântului
Petru.
necredinƜei
Am
putut
populaƜiei (Mt
traversa
lacul
11,23Ͳ24), iar
Galilei cu barca,
aceastĉ
pe apa liniƔtitĉ
profeƜie
sͲa
simƜinduͲne de
împlinit atunci
parcĉ am fi
când
împreunĉ
cu
Cafernaum a
Domnul Ɣi cu
fost distrusĉ
Apostolii.
Am
aproape sĉ se
vĉzut aƔezĉrile
uite
Ɣi
bogate
Ɣi
amintirea locului
Peûterile de la Qumran
aglomeraƜiile
acestuia.
Înanul1905,doiarheologigermani urbane din jurul lacului care au peste
au început sĉ cerceteze zona. AceƔtia 15.000delocuitori.
CeadeͲapatraetapĉ.
au fost ajutaƜi de populaƜiile de
Din muntele c, Iordanul coboarĉ
beduini, simpli pĉstori care au
transmis din generaƜie în generaƜie pânĉ în profunditatea Mĉrii Moarte
locaƜiaacestuioraƔ,iarînloculindicat aproape 320 km. Marea Moartĉ cu
a fost descoperitĉ Sinagoga. apaeisĉratĉseextindepeosuprafaƜĉ
Cercetĉrileaufostcontinuatemaiapoi de 900 de Km pĉtraƜi, cu o adâncime
ƔidefraƜiiFranciscaniînanul1925Ɣiîn de 400 de metri Ɣi 430 de metri sub
anul 1968. Descoperirea cea mai nivelul mĉrii, cea mai adâncĉ de la
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nivelul pĉmântului. Din numele pe
care îl are se înƜelege cĉ în aceastĉ
mare lipseƔte viaƜa, animalele,
vegetaƜia deoarece apa este foarte
sĉratĉ,deƔaseorimaimultdecâtcea
a oceanului. Prin densitatea apei,
corpul omenesc rĉmâne la suprafaƜĉ
fĉrĉ mari eforturi. Statul Israel a
început sĉ valorifice resursele acestei
ape:sodiu,magneziuƔipotasiu.
Qumran,esteunmuntedinpartea
deVestaMĉriiMoarte.Înanul1947,
un beduin cĉutând o caprĉ pierdutĉ,
vede o peƔterĉ Ɣi aruncĉ înĉuntru o
piatrĉcareproduseunzgomotdeoale
sparte. LͲa cuprins frica gândind cĉ
sunt duhuri rele. A doua zi se
reîntoarce împreunĉ cu un veriƔor al
sĉutraversândgrotaaugĉsitoalemari
de pĉmânt unele fiind acoperite. Ei
credeaucĉvorgĉsiaur,argint,darvĉd
în ele suluri de pergament în total
Ɣapte, dar înscrierile de pe ele îi lasĉ
indiferenƜi.
ÎntrͲo zi la Betleem, beduinul a
povestit la un creƔtin sirian,
descoperirea sa. El a acceptat sĉ
primeascĉacestesuluridepergament
scriseƔisĉleducĉlamitropolitulsirian
al Ierusalimului, la început ducând
doar patru din cele Ɣapte. Episcopul
recunoaƔte scrisul în limba ebraicĉ
vecheƔilevindeînStateleUnite.Sunt
recumpĉratelaunpreƜmaredecĉtre
Yagacl Yadiu care le readuce în Israel
astfel încât azi pot fi admirate în

Templul CĉrƜilor din Ierusalim. Unul
reprezintĉ întregul text al profetului
Isaia. Acesta este în lungime de 8
metri Ɣi 30 cm lĉƜime. În anul 1949,
profesorul
Harding,
directorul
„AntichitĉƜii” din Iordania Ɣi pĉrintele
de Vaux de la bcoala Biblicĉ din
Ierusalim, conƔtienƜi de importanƜa
descoperirilor,aureînceputcercetĉrile
pe malurile Mĉrii Moarte urmând
sfaturilebeduinilor,gĉsindastfelcirca
30 de grote. În timpul acestor
cercetĉri au mai descoperit mii de
fragmente de manuscrise. În anul
1952, la numai 100 m de Qumran, au
descoperit texte în limba ebraicĉ
veche pe pergament sau papirus,
foarteimportante.
Esenii, aceastĉ sectĉ religioasĉ sͲa
retras în deƔert pentru a duce o viaƜĉ
de rugĉciune, meditaƜie, sĉrĉcie Ɣi
castitate, asemĉnĉtor cu modelul de
viaƜĉ monasticĉ. Istoricul Iosif Flavius
aminteƔte cĉ existĉ aici acest stil de
viaƜĉ religioasĉ încĉ din secolul doi
înainte de Hristos, dar cutremurul din
anul 31 î.Hr., iͲa determinat pe mulƜi
sĉ pĉrĉseascĉ acest loc, alƜii reîntors
mai târziu, dar în anul 68 d.Hr.,
împĉratul Titus a împrĉƔtiat revolta
iudaicĉdinIerusalim.Eseniiauascuns
bunurilelorcelemaipreƜioase,cĉrƜile
despre sfinƜi Ɣi scrierile lor în grotele
vecine. DeƔertul a pĉstrat în secret
aceste comori pentru mai bine de
2000deani.
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Temeliile acestei mĉnĉstiri de la
Qumran se vĉd Ɣi astĉzi pe o lungime
de40mƔipeolĉƜimede30m.Înjurul
edificiului erau instalaƜii pentru
fabricareaceramicii,vopsitoria,piscine
de apĉ pentru bĉile rituale Ɣi
numeroasecisternepentrucaptareaƔi
pĉstrarea apei care provenea din
munte.SͲamaidescoperitƔiuncimitir
cu1100morminte.
Ierihonulareoistoriefoarteveche,
dupĉuniistudioƔimaimultde1300de
ani î.Hr., de la intrarea poporului
ebraicînPĉmântulpromis.Ierihonula
fost primul oraƔ din Canan
(Pĉmântul fĉgĉduinƜei) cĉzut în
mâinile izraeliƜilor. Se aminteƔte
în Biblie cĉ la sunetele
trâmbiƜelor, propuse de Iosua, au
cĉzut zidurile Ierusalimului.
ProfetulEliseuînacestlocîndulci
apele (2Re 2,19). Este un oraƔ cu
foartemultĉverdeaƜĉ,unpĉmânt
foartebunƔibogatînfertilitate.
Ierihonul se gĉseƔte la 30 de
km de Ierusalim, Ɣi la 8 km de
Iordan, locul unde a fost botezat
Isus (însĉ aceastĉ parte a Iordanului
este pe teritoriul unei alte Ɯĉri,
Iordania).
IsusavenitdemulteorilaIerihon,
a fĉcut multe minuni: întâlnirea cu
Zaheu care sͲa urcat întrͲun sicomor
pentru aͲL putea vedea pe
Mântuitorul, acest arbore se poate
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vedea Ɣi azi având o vârstĉ mai mare
de2000deani.
AproapedeIerihonesteƔimuntele
Gebel Quarantal, în partea de Vest a
oraƔului,undeIsusafostdus(dupĉce
a fost botezat) pe vârful lui de cĉtre
diavol în cea deͲa treia ispitire,
diavolul arĉtânduͲI toatĉ bogĉƜia
Ierihonului. În secolul al VIͲlea a fost
construitĉ o bisericĉ, pĉrĉsitĉ în
secolul al XIIIͲlea, Ɣi reocupatĉ în anul
1874 de grecoͲortodocƔi, care au
întemeiat o mĉnĉstire în acest loc. În
acestlocamƔiluatprânzul.

Betania
Betania
Dupĉ prânz am urcat spre
Ierusalim, traversând deƔertul, pustiul
ajungândînBetaniaundeamcelebrat
DumnezeiascaLiturghie.AcestoraƔse
gĉseƔtelabazamunteluimĉslinilor,la
3 km de Ierusalim în partea de Est.
AproapedinsecolulalIVͲlea,numele
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oraƔului este Al Azariya, amintind de
Lazĉr care a trĉit aici cu surorile lui
MartaƔiMaria,unlocliniƔtitƔiretras,
undeƔiIsusveneadessĉͲivizitezepe
prieteniiSĉi(Lc10,38Ͳ41).
În Betania Isus a înviat pe Lazĉr, Ɣi
cu altĉ ocazie în casa lui Simon
leprosul Maria varsĉ ulei parfumat pe
capulluiIsus.
În anul 1949 franciscanii au fĉcut
sĉpĉturi pentru a gĉsi mormântul lui
Lazĉr Ɣi au descoperit cu aceastĉ
ocazietemeliaadouĉbisericiƔiaunei
mĉnĉstiricruciate.Îninteriorulsepot
admiramozaicuridinsecolulalIVͲlea,
Ɣi alte coloane aparƜinând locaƔurilor
vechi. Biserica actualĉ este din anul
1952, fiind construitĉ pe temeliile
bisericilor vechi. În secolul al XVIIIͲlea
franciscanii obƜin dreptul de a
deschide uƔa care permitea accesul la
mormântul lui Lazĉr, coborând 22 de
trepte întunecoase. Astĉzi mormântul
este în grija musulmanilor, care între
bisericĉ Ɣi mormânt au construit o
moschee.
În sâmbĉta Floriilor de la biserica
dinBetania,Bisericacatolicĉ,sefaceo
procesiune solemnĉ împreunĉ cu
PatriarhulpânĉlaIerusalim,cucântĉri
Ɣi rugĉciuni purtânduͲse ramuri în
mâini.
Ierusalimul
În sfârƔit ajungem Ɣi la locul mult
dorit Ɣi aƔteptat de toƜi, Ierusalimul,
unde vom poposi 4 zile pânĉ la

reîntoarcerea în Cetatea Eternĉ,
Roma.
Ierusalimul dupĉ poziƜia sa
geograficĉ, poate fi considerat
„regele” tuturor oraƔelor lumii.
Regalitatea sa nu are nimic din cele
materiale, ci, mĉreƜia sa este fondatĉ
pefaptulcĉDumnezeuaalesacestloc
pentruaproclamanumeleSĉuînfaƜa
naƜiunilor. ProfeƜii Ɣi Isus Hristos au
proclamat aici pentru prima datĉ
exigenƜeledreptĉƜiiƔidreptuluiuman.
Idealul lor de pace Ɣi iubire inspirĉ Ɣi
astĉziumanitateaîncĉutareafericirii.
Aici se întâlnesc cele trei religii
monoteistecareconsiderĉIerusalimul
ca fiind un oraƔ sfânt. Pentru evrei,
Ierusalimulestesimbolulmĉririi,slavei
istoriei lor trecute Ɣi speranƜa întrͲo
lume viitoare. Pentru creƔtini este
loculundeIsusatrĉit,asuferit,afost
rĉstignit, a învins moartea Ɣi pĉcatul
prin Învierea Sa. Pentru musulmani
esteloculsfântunprofetulMahomed
afostridicatlacer.
Ierusalimulînseamnĉ:pace,dardin
pĉcate spada nu a încetat uciderea
fiilor sĉi în timpul istoriei. Nici un alt
oraƔnuaavutatâtearĉzboaiecael.A
fostasediatdemaimultde50deori,
ocupat de 26 de or cuarme Ɣi distrus
de cel puƜin 10 ori. Originile lui se
pierd în nopƜile istoriei. De el se
vorbeƔte prima datĉ în Biblie sub
numele de Salem, care înseamnĉ
„pace”, în episodul întâlnirii lui
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Avraam cu Melchisedec. Melchisedec
este regele Salemului, care îi aduce
jertfĉ de pâine Ɣi vin, fiind preotul
celuiPreaînalt(Gen.14,18).
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Vaurma…
Pr.SerafimIulianVESCAN

Cincianideexistenì£aparohieiEuclide–RomaNord
Duminic£–24octombrie2010
Sĉrbĉtoaremareastĉziînparteade
nord a Romei, mai precis în parohia
Euclide,  acolo unde credincioƔii
acesteia au sĉrbĉtorit împreunĉ cu
parohullor,pĉrinteleSerafim,cinciani
deexistenƜĉ.
Mĉrturisesc cĉ deƔi am intrat în
contact cu aceasta parohie de foarte
puƜin timp (aproximativ un an), totuƔi
atmosfera Ɣi oamenii care activeazĉ în
aceastĉ comunitate mͲau fĉcut sĉ mĉ
simt mereu ca Ɣi acasĉ. Ca Ɣi tânĉr
student plecat de curând de pe
plaiurile natale, am reuƔit sĉ descopĉr
în sânul parohiei Euclide un
extraordinar spirit de întrajutorare Ɣi
decomuniuneƔimaialesodorinƜĉde
cunoaƔtere spiritualĉ care îi face pe
fiecare dintre aceƔti credincioƔi un
punct de reper al pĉstrĉrii Ɣi
perpetuĉrii
tradiƜiei
creƔtine
româneƔti.
Luând contact cu aceastĉ parohie,
nu am putut sĉ nu observ o
caracteristicĉ aparte a acesteia Ɣi
anumefaptulcĉaicinuseƜinecontde
delimitĉrilezonale,fiindstrânƔilaolaltĉ
români din toate zonele Ɯĉrii. Aceste

legĉturimͲaudusimediatcugândulla
Colegiul “Pio Romeno”,  în care
locuiescdemaibinedeunanƔiîncare
lafelcaƔiînaceastaparohie,locuiesc
Ɣi învaƜĉ tineri studenƜi din diferite
eparhiialeƜĉrii.
Sĉrbĉtoarea a fost deschisĉ de
SfântaLiturghie,celebratĉdepĉrintele
Claudiu Pop, Rectorul Colegiului “Pio
Romeno”, principalul invitat la acest
eveniment în calitatea Dumnealui de
proaspĉt coordonator pastoral al
credincioƔilor grecoͲcatolici din Italia.
Alĉturi de domnia sa, au concelebrat
pĉrintele Vasile Gorzo Ɣi pĉrintele
Anton Cioba, doi dintre preoƜii de
marcĉ ai Colegiului “Pio Romeno”;
pĉrintele Dumitru Simionca din
BistriƜa, împreunĉ cu pĉrintele paroh
Serafim. Rĉspunsurile la Liturghie au
fost date de cĉtre studenƜii colegiului,
careaufostconduƔidecĉtremaestrul
Andrei Roman. MͲam bucurat mult sĉ
aud Ɣi credincioƔii acestei parohii care
în numĉr mare au participat la acest
eveniment Ɣi care în timpul Sfintei
LiturghiiaucântatcumareînsufleƜire.
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La finalul Liturghiei, în cadrul
predicii susƜinute de cĉtre pĉrintele
Rector Claudiu Pop, a fost evidenƜiatĉ
ideea întrajutorĉrii Ɣi a comuniunii
dintre credincioƔi, pornind de la
episodul biblic în care Isus îl
tĉmĉduieƔte pe omul îndrĉcit,
alungânddiavoliiîntrͲoturmĉdeporci,
episod în care este evidenƜiatĉ tocmai
aceastĉ grijĉ faƜĉ de avuƜiile lumeƔti,
reprezentatĉ aici de turma de porci
care se îneacĉ în mare, în detrimentul
ajutorĉrii îndrĉcitului. La sfârƔitul
Sfintei Liturghii, pĉrintele Garcia
Marcos, superiorul casei Curiei
Generale a pĉrinƜilor claretieni, unde
celebrĉm Sfânta Liturghie în toate
duminicile, a adresat salutul sĉu
pĉrintelui Claudiu Pop, preoƜilor Ɣi
studenƜilorprezenƜi.
Momentele care au urmat
Liturghiei, au continuat sĉrbĉtoarea
parohiei, printrͲo prezentare a
diferiteloractivitĉƜidinaceƔticinciani,
printrͲun program folcloric susƜinut de
membrii acesteia, precum Ɣi de un
pĉrĉstas în cinstea celor decedaƜi din
familiilefiecĉruia.
bipentruaîncheiaîntrͲoatmosferĉ
de confort Ɣi buna dispoziƜie,
sĉrbĉtoarea sͲa încheiat cu o masĉ
festivĉ, la care au luat parte atât
membrii parohiei cât Ɣi invitaƜii din
parteaColegiuluiPioRomeno,precum
Ɣi distinƔii preoƜi Ɣi surori, avânduͲl în
fruntea lor ca Ɣi conducĉtor Ɣi

coordonator pe pĉrintele paroh
Serafim. Amintim cu bucurie prezenƜa
pĉrintelui Leeandro Fanlo Ɣi a
pĉrintelui Vincenzo Sanz, superiorul
comunitĉƜiiclaretianedinzonaEuclide
careausalutatiniƜiativaƔisĉrbĉtoarea
noastrĉ. Masa a fost presĉratĉ cu
momente poetice Ɣi cu recitaluri de
muzicĉ popularĉ, încheinduͲse cu
mulƜumiri din partea credincioƔilor
pentru parohul lor, cel care a reuƔit
prinfeluldomnieisaledeafiƔiprintrͲo
muncaneîntreruptĉsĉîistrângĉlaun
loc pe toƜi aceƔti romani creƔtini, care
alĉturidemotivuluneimuncimaibine
plĉtite întrͲo Ɯarĉ strĉinĉ, au avut pe
tot parcursul acestor cinci ani, un
puternicmotivƔisufluspiritual,carea
reuƔitsĉîiƜinĉmereuîmpreunĉ…
Alĉturi de mulƜumirile acestor
credincioƔi, dorim Ɣi noi, membrii
colectivului de studenƜi ai Colegiului
Pio Romeno, în frunte cu pĉrintele
rector Claudiu Pop, sa îi urĉm
pĉrintelui paroh Serafim, mulƜi ani cu
sĉnĉtate Ɣi multe roade spirituale în
munca pe care acesta o desfĉƔoarĉ în
mult iubita sa parohie. Fie ca bunul
Dumnezeu sĉ vĉ cĉlĉuzeascĉ în
continuarepaƔiispreîmplinireavoinƜei
Sale supreme, ca doi sau mai mulƜi
(credincioƔi)sĉfieîmpreunĉ,pentruca
acolosĉfieƔiHristosînmijlocullor.
La mulƜi ani Euclide, la mulƜi ani
iubiƜilorcredincioƔi…
MarcelDanielAchim
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Prezenìavindec£toarealuiIsus
Predica Părintelui Claudiu Pop, Rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno
din Roma, úi Coordonator Pastoral al credincioúilor greco-catolici din Italia
(Euclide – Roma 24 octombrie 2010)
În jurul Sfântului Altar, acest loc
minunat în care se întâlneƔte cerul cu
pĉmântulƔiîncareneîntâlnimƔinoi,e
nevoiesĉneaducemamintemereucĉ
suntemfraƜiînHristosƔiîmpreunĉfiia
lui Dumnezeu. De aceea porunca
Bisericii de a sfinƜi ziua Domnului sau
SfinteleSĉrbĉtori,nuepentrunoidoar
o obligaƜie exterioarĉ, ci trebuie sĉ o
simƜimcapeonecesitateintimĉ,care
ne copleƔeƔte de haruri Ɣi de
binecuvântĉri ori de câte ori ne
apropiemdeSfântaMasĉaAltarului.
Suntem Ɣi noi ca Ɣi ucenicii în jurul
lui Hristos, acum 2000 Ɣi mai bine de
ani, când ascultĉm Cuvântul lui
Dumnezeu, atunci când ascultĉm
Sfânta Evanghelie Ɣi ne împĉrtĉƔim cu
Trupul Ɣi Sângele lui Hristos. Este o
binecuvântare specialĉ pentru fiecare
dintre noi, pentru familiile noastre,
aceea de a participa în sfânta zi de
duminicĉ la Dumnezeiascĉ Liturghie. E
obinecuvântareceseextindelaceipe
care îi purtĉm în inimĉ, fiindcĉ
îndurarea lui Dumnezeu nu cunoaƔte
graniƜeletimpuluiƔiaspaƜiului.
Sfânta Evanghelie de astĉzi ne
aduce
aminte
de
prezenƜa
vindecĉtoarealuiIsusînviaƜanoastrĉ,
o prezenƜĉ pe care probabil o

cunoaƔtem deja. Sunt convins cĉ
fiecare dintre noi am avut ocazia, în
momente dificile ale vieƜii sau
dimpotrivĉînmomentedebucurie,sĉ
simƜim prezenƜa caldĉ Ɣi blândĉ a lui
IsusînviaƜanoastrĉ.bideaceeaebine
sĉ pĉstrĉm în inimĉ, la fel ca Ɣi Maica
noastrĉ, toate aceste lucruri. Sĉ ne
aducem aminte din când în când, cât
demultbineneͲafĉcutDumnezeu.
Iatĉ cĉͲL vedem în evanghelia de
astĉzi pe Isus care stĉpâneƔte diavolii,
care vindecĉ, elibereazĉ. Dar ca sĉ
înƜelegem mai bine evanghelia de
astĉziartrebuisĉcitimcâtevaversete
înainte,dinacelaƔicapitol,fiindcĉeste
momentul în care Isus împreunĉ cu
apostoliisegĉseƔteîncorabiepemare.
Iatĉapa,acestsimbolcudouĉvalenƜe,
cu douĉ semnificaƜii în Sfânta
Scripturĉ. Pe deͲo parte Ɣtim ca apa
estedĉtĉtoaredeviaƜĉ,semnalvieƜii.
Astfel ne putem aduce aminte de apa
botezului care a curs pe capetele
noastreînmomentulîncareamprimit
aceastĉSfântĉTainĉ.IatĉdeciapacaƔi
simboldĉtĉtordeviaƜĉ.DarmaiesteƔi
oaltĉapĉ,apapotopuluicaredistruge.
bi vedem în versetele care preced
evanghelia de astĉzi, o mare, o apĉ
careestegatasĉͲiînghitĉpeuceniciƔi
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pe Isus împreunĉ cu ei. Un Isus care
chiar dacĉ aparent absent, se ridicĉ Ɣi
porunceƔte valurilor Ɣi vântului sĉ se
opreascĉ, iar marea redevine
dĉtĉtoaredeviaƜĉ.
De câte ori nu simƜim Ɣi noi aceste
vânturi, aceste valuri ale vieƜii care ni
separecĉsuntgatasĉneînghitĉ;Ɣide
câte ori nu ni se pare Ɣi nouĉ cĉ Isus
doarme, cĉ este absent, cĉ nu Ɣtie de
noi. Când credem acest lucru sĉ ne
aducem aminte de cuvintele
evangheliei prin care Isus ne spune:
„Nuvĉfieteamĉ!”.„Sunttottimpulcu
voi”. „BucuraƜiͲvĉ!” Un adevĉrat
creƔtin nu are dreptul sĉ se teamĉ
fiindcĉ trebuie sĉͲƔi aducĉ aminte în
fiecareclipĉcĉesteunprietenintima
lui Isus, al Fiului lui Dumnezeu. bi în
viaƜa noastrĉ atunci când Isus este
prezent, toate lucrurile care nu par la
locullorîƔirecapĉtĉnormalitatea.
bi iatĉ cĉ Isus trece cu corabia în
Ɯinutul gherghesenilor, un Ɯinut pĉgân
Ɣi simƜim imediat cum si aici, la fel ca
pe mare, haosul se transformĉ în
ordine. Un haos iniƜial: un om care în
loc sĉ fie îmbrĉcat umblĉ gol (Ɣi ne
putem gândi la momentul pĉcatului,
atunci când suntem dezbrĉcaƜi de
haina
botezului,
de
haina
dumnezeiascĉ Ɣi suntem goi). Un om
care în loc sĉ locuiascĉ în casĉ
locuieƔte în morminte. Acolo unde ar
trebuisĉfieviaƜagĉsimmoartea.

Ceseîntâmplĉînmomentulîncare
Isusseapropie?Totulrevinelanormal.
Îl vedem dupĉ câteva momente pe
acelaƔi om, îmbrĉcat, stând lângĉ Isus
Ɣi departe de morminte, aceste locuri
de moarte. Existĉ un moment
important în toatĉ aceastĉ întâlnire
dintre Isus Ɣi omul îndrĉcit. Isus
întreabĉ numele diavolului, iar el îi
rĉspunde: „Legiune”. Dacĉ vĉ veƜiuita
cu atenƜie în Sfânta Scripturĉ, veƜi
vedea cât de important este numele
cuiva.DecelemaimulteorinumeleƔi
persoana sunt una Ɣi acelaƔi lucru.
Dacĉ ne gândim doar la numele
Arhanghelului Mihail (cel care este
îngerulprinexcelenƜĉcareîlînvingepe
celrĉu),Mihailînseamnĉ„Cineesteca
Dumnezeu”. Iatĉ cĉ acest nume careͲl
desemneazĉ pe cel care se opune
diavolului, desemneazĉ implicit Ɣi
misiuneaîngerului.
Sĉ ne aducem aminte de botezul
nostru, sĉ ne aducem aminte cĉ am
primit un nume, nu doar de la pĉrinƜii
noƔtri, nu doar prin naƔii noƔtri, ci am
primitunnumedelaDumnezeu.Iarîn
momentulbotezuluinuamprimitdoar
un nume nou ci Ɣi o nouĉ identitate:
suntemfiiƔifiicealuiDumnezeu.Iatĉ
ce uitĉm de multe ori în zilele de
astĉzi, când aproape totul în jurul
nostruîncearcĉsĉnespunĉcĉsuntem
neimportanƜi, cĉ nu avem nici o
valoare, cĉ suntem un „nimeni” în
lumeaimensĉîncaretrĉim.Cinene
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cunoaƔtepenoi?CâƜiprieteniavemîn
jurul nostru? Acolo unde aparent
lipsesc prietenii, oamenii, Dumnezeu
esteprezentpentrucĉElneƔtiepetoƜi
ceicaresuntemaici,nudoarcaƔigrup,
caƔicomunitate,cineƔtiepefiecareîn
parte. Fiecare dintre noi e prezent în
inima lui Dumnezeu, cu cererile
noastre, cu casa noastrĉ, cu rudeniile
noastre, cu cei adormiƜi din familiile
noastre.
Dumnezeu ne Ɣtie pe nume Ɣi doar
atunci când conƔtientizĉm acest lucru
simƜimcĉlduraprezenƜeiSale.AduceƜiͲ
vĉ aminte cĉ dupĉ înviere, Maria
Magdalena, cea care îl cunoƔtea atât
de bine pe Isus nuͲL recunoaƔte. Doar
cândMântuitorulîispune„Maria”ise
deschidochiiƔieaîlvedecuadevĉrat.
La fel Ɣi noi, atunci când îl lĉsĉm pe
Dumnezeu sĉ ne cheme pe nume,
simƜim cĉ El este cu noi, cĉ a fost tot
timpul lângĉ noi chiar dacĉ nuͲL
vedem,nuͲLsimƜimîntotdeauna.
La sfârƔitul evangheliei, persoana
vindecatĉ, eliberatĉ vrea sĉͲL urmeze
lafelcaƔiceilalƜiapostolipeIsus.Dar
Isus îi spune: „ÎntoarceͲte în casa ta Ɣi
spune tuturor cât bine ƜiͲa fĉcut Ɯie
Dumnezeu!”.Iatĉdar,lucrulimportant
pecareartrebuisĉͲlfacem.biiatĉde
cespuneamlaînceputcĉestebineca
lafelcaƔiMaicaSfântĉ,sĉpĉstrĉmîn
inimanoastrĉtotceeaceDumnezeua
fĉcut pentru noi Ɣi sĉ sĉrbĉtorim din
când în când prin aceastĉ amintire. bi
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în Vechiul Testament poporul ales îƔi
aduceaamintedeceeaceDumnezeua
fĉcutînviaƜalorƔitransmiteacopiilor,
noilor generaƜii aceleaƔi lucruri. În
momentul în care ne aducem aminte
defelulîncareamajunsaici,defelulîn
care Dumnezeu a lucrat în viaƜa
noastrĉ, putem Ɣi noi sĉ devenim
mĉrturii vii pentru cei din jurul nostru
Ɣi sĉ spunem Ɣi altora cât bine neͲa
fĉcutnouĉDumnezeu.
Un ultim lucru la care ne putem
gândi:vedemcĉIsusînvingerĉul,Ɣine
putemîntreba:atuncidecemaiexistĉ
rĉul în lumea în care trĉim; de ce mai
existĉrĉulînviaƜanoastrĉ,deceexistĉ
suferinƜĉ în viaƜa noastrĉ dacĉ Isus a
învinsrĉul.Totevangheliadeastĉzine
lumineazĉ în acest sens. Dacĉ aƜi
ascultat cu atenƜie, toƜi locuitorii din
acel Ɯinut vin la Isus. bi neͲam fi
aƔteptat sĉͲI mulƜumeascĉ, sĉ fie
bucuroƔi cĉ e în mijlocul lor. Singurele
cuvinte pe care aceƔtia i le adreseazĉ
sunt: „Pleacĉ de la noi”. Poate pentru
cĉ nuͲƔi mai vĉd turma de porci Ɣi
poatecĉînviaƜalorvaloreazĉmaimult
turma de porci decât un semen deͲal
lorvindecat.PoateînsufleteleƔivieƜile
noastre rĉmân urme din acel teritoriu
algherghesenilor,locuripecarenuam
decis daca sĉ le dĉm sau nu lui Isus.
Mai stĉm încĉ în cumpĉnĉ dacĉ e mai
importantĉ averea, banii, bogĉƜia sau
Isus. Turmele de porci mai pasc poate
Ɣiînsufletelenoastre.Iatĉundeavem
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noidelucrat.Isusaînvinsrĉul,iarnoi
urmeazĉ sĉͲL lĉsĉm pe Isus sĉ învingĉ
rĉul Ɣi în sufletele noastre. Avem o
poartĉcaresepoatedeschidedoardin
interior,doarnoiîiputemdaacceslui
IsusînvieƜilenoastre.CufiecareSfântĉ
Liturghie la care participaƜi, cu fiecare
rugĉciune pe care o faceƜi în casele Ɣi

familiilevoastre,îllĉsaƜipeIsussĉfacĉ
unpasînplusînsufletelevoastre.
LĉsaƜiturmeledeporcisĉmeargĉîn
treaba lor, fiindcĉ Isus este adevĉrata
valoare,
adevĉrata
vindecare,
adevĉrata bogĉƜie a vieƜii noastre!
Amin
Pr.ClaudiuPop

Inimacareardedeiubire
Maica Tereza de Calcutta,
întemeietoarea ordinului surorilor
caritĉƜii,avorbitƔiamĉrturisitînviaƜa
savalorareabucurieicareizvorĉƔtedin
iubirea adevĉratĉ dĉruitĉ
aproapelui. Exemplul sĉu de
trĉire
creƔtinĉ
este
caracterizat
tocmai
de
aceastĉ inimĉ mistuitĉ de
iubire care nu conteneƔte sĉ
dĉruiascĉ bucurie celor
întristaƜi. Sĉ meditĉm la cele
spuse de Maica Tereza de
Calcutta Ɣi sĉ încercĉm sĉ
trĉimcubucurieƔiseninĉtate
propriaviaƜĉ.
O inimĉ plinĉ de bucurie
este rezultatul unei inimi carearde de
iubire.
Bucurianuestedoarochestiunede
temperament, întotdeauna este greu
sĉͲƜi pĉstrezi bucuria, motiv în plus
pentrucareîncercĉmsͲoobƜinemƔisͲ
ofacemsĉcreascĉîninimilenoastre.

Bucuriaesterugĉciune;bucuriaeste
forƜĉ; bucuria este iubire. Cel care
oferĉcevacubucuriedĉmaimult.
Copiilor Ɣi sĉracilor, tuturor celor

caresuferĉƔisuntsinguri,dĉruieƔteͲle
întotdeauna un zâmbet senin; nu le
arĉtadoargrijata,cidĉͲleƔiinimata.
Poate cĉ nu reuƔim sĉ dĉm mult, dar
mereu putem oferi bucuria care
izvorĉƔte dintrͲo inimĉ plinĉ de
dragoste.
Dacĉ ai greutĉƜi la serviciu Ɣi le
accepƜi cu bucurie Ɣi le întâmpini cu
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zâmbet, în cazul acesta, ca în multe
altele, vei vedea cĉ binele tĉu dĉ
roade.
În plus, cel mai bun mod de aͲƜi
arĉta recunoƔtinƜa este de a accepta
totulcubucurie.
CândeƔtibucuros,acestlucrureiese
din strĉlucirea ochilor Ɣi din aspectul
tĉu, din felul de a vorbi Ɣi de aͲƜi
exprima bucuria. Nu vei putea sĉ o
ascunzipentrucĉedebordantĉ.
Bucuria este contagioasĉ. Încearcĉ,
prinurmare,sĉfiimereudeobucurie
debordantĉ,oriundeteͲaiafla.Bucuria
iͲafostdatĉomuluicasĉsebucureîn
numele lui Dumnezeu de speranƜa
bineluieternƔidetoatelucrurilebune
pe care le primeƔte de la el. Prin
urmare, vei Ɣti cum sĉ te bucuri cu
prosperitateavecinuluitĉuƔicumsĉte
simƜineîmplinitdelucrurilefĉrĉsens.
Bucuria trebuie sĉ fie unul dintre
pivoƜii existenƜei noastre. Este
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emblemauneipersonalitĉƜigeneroase.
Uneori, este chiar pelerina care
acoperĉ o viaƜĉ de sacrificiu Ɣi de
dĉruire proprie. Persoana care are
acest dar atinge de multe ori culmi
înalte. El sau ea este ca soarele întrͲo
comunitate.
Ar trebui sĉ ne întrebĉm: „Am
cunoscut eu întrͲadevĉr bucuria de a
iubi?”. Dragostea adevĉratĉ este o
dragostecareneproducedurere,care
rĉneƔte,ƔitotuƔi,neaducefericire.De
aceeatrebuiesĉnerugĉmƔisĉcerem
curajuldeaiubi.
Dumnezeu sĉͲƜi întoarcĉ prin
dragoste,dragosteapecareaidĉruitͲo
Ɣi toatĉ bucuria Ɣi pacea pe care ai
semĉnatͲoînjurultĉu,întoatĉlumea
[Maica Tereza de Calcutta în
„Vitamine zilnice pentru suflet 6” de
Humberto A. Agudelo C., Editura
Pauline,Bucureƕti2004,pp.75Ͳ77.]


i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri iùtiri iùtiri i

29.10.2010: Sesiunea de toamnă a Sinodului Biericii Române Unite 

În perioada 26Ͳ28 octombrie 2010 sͲau desfĉƔurat la Blaj, Sediul Arhiepiscopului
Major, lucrĉrile sesiunii ordinare de toamnĉ a Sinodului Episcopilor Bisericii Române
Unite cu Roma, GrecoͲCatolicĉ. Au participat urmĉtorii membri ai Sfântului Sinod:
Preafericitul Pĉrinte Lucian MureƔan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu
Roma, GrecoͲCatolicĉ; PreasfinƜitul Virgil Bercea, Episcop de Oradea; PreasfinƜitul
FlorentinCrihĉlmeanu,EpiscopdeClujͲGherla;PreasfinƜitulAlexandruMesian,Episcop
deLugoj;PreasfinƜitulIoanbiƔeƔtean,EpiscopdeMaramureƔ;PreasfinƜitulMihaiFrĉƜilĉ,
Episcop auxiliar de Alba Iulia Ɣi FĉgĉraƔ, vicar de BucureƔti; PreasfinƜitul Vasile Bizĉu,
EpiscopalCurieiArhiepiscopaleMajore.AabsentatPreasfinƜitulJohnMichaelBotean,
Episcop de St. George în Canton, Ohio (SUA), care sͲa adresat Sinodului printrͲo
scrisoare. Lucrĉrile Sfântului Sinod au decurs întrͲun spirit de colaborare fraternĉ sub
preƔedinƜiaPreafericituluiPĉrinteLucian.
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Sinodul a început prin celebrarea unui Te Deum laudamus, oficiat în Catedrala din
Blaj, iar în zilele urmĉtoare, lucrĉrile au fost deschise prin celebrarea Sfintei Liturghii.
Prima parte a lucrĉrilor au avut un
caracter informativ: au fost trecute în
revistĉ toate activitĉƜile Comisiilor
Sinodale Ɣi sͲau analizat rezultatele
unor evenimente importante din viaƜa
Bisericii. PreasfinƜitul Florentin a
prezentat un raport al activitĉƜii
Comisiei InternaƜionale Mixte pentru
Dialogul Teologic dintre Biserica
Catolicĉ Ɣi Bisericile Ortodoxe,
eveniment desfĉƔurat la Viena în
perioada 20Ͳ27 septembrie a.c.,
precumƔiunraportasupraactivitĉƜilor
recente ale Consiliilor Superiorilor Majori din România. PreasfinƜitul Virgil a prezentat
rezultatele recentului Sinod al Episcopilor pentru Orientul Mijlociu, care sͲa Ɯinut la
Romaînperioada10Ͳ24octombriea.c.,precumƔiconcluziileForumuluiCatolicͲOrtodox
delaRhodos,dinperioada18Ͳ22octombriea.c.
În aceastĉ sesiune Sinodul a luat urmĉtoarele decizii: aprobarea Statutului
Tribunalului Sinodului; aprobarea raportului definitiv al ConferinƜei BRUͲRenovabis,
conferinƜĉdesfĉƔuratĉlaBlajînperioada18Ͳ20octombriea.c.,asumatdecĉtreSinodul
EpiscopilorcadocumentdebazĉpentruviitoareaorganizareaactivitĉƜilorpastoraleale
Bisericii; inventarierea Ɣi valorificarea patrimoniului eparhiilor; se va organiza, cât mai
curând posibil, o întâlnire a lucrĉtorilor media din BRU, cu scopul de a facilita o mai
bunĉ comunicare între eparhii; sͲa aprobat bugetul de venituri Ɣi cheltuieli Ɣi raportul
financiardeinvestiƜiipeanul2011aleCurieiArhiepiscopieiMajore;sevafaceunstudiu
decĉtrevicariigenerali,pentruaanalizaposibilitateaƔiutilitatearearondĉriieparhiilor.
PeordineadezisͲaumairegĉsittemedeactualitatealevieƜiiƔiactivitĉƜiibisericeƔtidin
ƜarĉƔistrĉinĉtate,precumƔiproblemedisciplinareƔicanonice.
ÎnprezenƜaunuinumerosauditoriu,membriiSfântuluiSinodauparticipat,înseara
zileide27octombriea.c.,lalansareavolumuluiBisericaRomânĉUnitĉcuRoma,GrecoͲ
Catolicĉ, în anii comunismului – Mĉrturii, de Ioan Moldovan Ɣi Alexandru Petĉrlecean.
SearasͲaîncheiatcuunconcertdemuzicĉsacrĉsusƜinutdesopranaDanielaVlĉdescuƔi
VetaBiriƔ.SͲastabilitcaurmĉtoareasesiuneordinarĉaSinoduluisĉaibĉlocînperioada
8Ͳ10iunie2011,laBlaj.(ComunicatsemnatdenotarulSinoduluiEpiscopilor,pr.William
A.Bleiziffer)
i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri i ùtiri iùtiri iùtiri i
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Riassuntoperinostriamiciitaliani
Pellegrinaggio nella Terra Santa,
seguendoipassidiGesùdiNazaretèil
titolodell’articolodipadreSerafimIulian
Vescan responsabile della comunità
romena nel quartiere Euclide di Roma,
che insieme ad alcuni fedeli romeni è
stato presente in questo pellegrinaggio.
L’esperienza del pellegrinaggio nella
Terra Santa è tutt’ora uno dei punti più
forti della fede cristiana. Vedere i posti
dove Gesù ha vissuto la Sua esistenza
terrena,rappresentanopernoicristiani,
il “Vangelo vivo” che ci aiutano a
comprendere meglio i testi della Sacra
Scrittura.
Il testo è articolato in quattro tappe
chescandisconoladescrizionedeiluoghi
più importanti della visita nella Terra
Santa.
La prima tappa ci mostra la bellezza
della metropoli Tel Aviv, città culturale,
industriale e commerciale dell’Israele,
poi viene ammirata nella sua bellezza
Haifa, terza città importante della
nazione che offre un bellissimo
panorama verso il Mare Mediterraneo.
Nei pressi si trova anche il monte
Carmelo (il cui nome Karem El significa
“la via del Signore”) che viene ricordato
nell’AnticoTestamento(1Re17,19)nella
difesa della retta fede nel Dio vivo da
parte del profeta Elia. Nella grotta dove
riposavailprofetasiècelebratalaprima
Divina Liturgia di questo pellegrinaggio.
Il monte Carmelo è anche il luogo della

nascita dell’ordine dei Carmelitani, che
risalealXIIesimosecolo.
Lasecondatappadescrivelavisitadi
Nazareth, il luogo dell’Annunciazione
(dove si è celebrata la Santa Messa).
Nazareth è anche la città dove Gesù ha
vissuto l’ infanzia, e dove insieme a San
Giuseppelavoraillegno.Èstatovisitato
anche il luogo del primo miracolo di
Gesù, Cana di Galilea, dove l’acqua è
stata trasformata in vino. Oggi ci sono
due chiese una dei greci ortodossi e
l’altradeicattolicicuratadaifrancescani.
Nello stesso giorno si è visitato anche il
monte Tabor, il luogo della
trasfigurazione di nostro Signore. La
chiesa che è  stata visitata fu costruita
nel 1924 sui resti di antiche chiese
risalentialVIsecolo.
La terza tappa è iniziata con la visita
della Cesarea di Filippo, che si colloca
alla base del monte di Hermon. Questo
fu il luogo della professione di fede di
San Pietro che riconobbe Gesù quale
Messia.Ilviaggiocontinuafinoallefonti
del fiume Giordano, lì i presenti sono
stati battezzati in ricordo del battesimo
di Gesù  da parte di Giovanni. La Santa
Messaèstatacelebratasulmontedelle
Beatitudini. La chiesa costruita nel 1937
è il luogo dove si ha l’impressione di
sentire il Signore dire le Beatitudini. Il
Mare della Galilea è il luogo della
chiamata dei discepoli.  E’ stata visitata
anche la chiesa del Primato, costruita
sulle rive del lago nel 1934, è il luogo
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dell’incontrodeidiscepoliconilRisorto.
Nelle vicinanze si trova anche Cafarnao
dove il Signore ha compiuto molti
miracoli, e poi attraversando il lago si
sono potute ammirare le bellezza dei
posti.
Laquartatappainiziaconlavisitadel
marMorto,poicontinuaconlavisitadel
Qumran dove si sono trovati delle
pergamenaconleSacreScritture.Gerico
laprimacittàdelCanan,ricordataanche
nell’AnticoTestamento;èancheilluogo
dell’incontro di Gesù con Zaccheo.
Attraversando il deserto verso
Gerusalemme siamo arrivati anche a
Betania, il luogo dove è stato riportato
allavitaLazzaro.
Finalmente siamo arrivati anche a
Gerusalemme,unacittàchericordacosì
tanti eventi che hanno marcato l’intero
cristianesimo. Incontriamo qua le tre
grandi religioni che considerano
Gerusalemme come Città Santa: il
giudaismo, il cristianesimo e l’islam.
NellaGenesi14,18siricordaquestacittà
con il nome Salem che significa pace, la
sua storia si perde nei tempi antichi.
Melchisede è il re del Salem che offre
comesacrificioaDio,paneevino.
Certamente vedendo tutto ciò
diventa più facile la comprensione delle
SacreScritture.

Marcel Daniel Achim, allunno del
Collegio Pontificio Pio Romeno ci
presenta la festa del 24 ottobre 2010
che ha marcato i cinque anni di

esistenza della comunità romena di
EuclidecondottadapadreSerafimIulian
Vescan. Alla presenza di tanti fedeli, la
Divina Liturgia è stata presieduta dal
Rettore del Collegio Pontificio Pio
Romeno e Coordinatore Pastorale dei
fedeli grecoͲcattolici d’Italia, padre
Claudiu Pop, insieme a padre Vasile
Gorzo e padre Anton Cioba del
medesimo Collegio e a padre Serafim
Vescan, il responsabile della comunità
romena di Euclide. Siamo stati contenti
diaveretranoiancheunsacerdotedalla
Romania, si tratta di padre Dumitru
Simionca. Il coro del Collegio, sopra
nominato, ha animato la celebrazione
della Divina Liturgia. Alla fine della
celebrazione padre Garcia Marcos,
superiore della casa Generalizia
claretiana,hasalutatopadreClaudio,gli
altripreti,glistudentietuttiipresenti.
In seguito padre Serafim ha
presentatoleattivitàchelacomunitàha
svoltoinquesticinqueannifindallasua
nascita.
I fedeli hanno organizzato un
programma folclorico di canti e danza
tradizionaliromeni.
L’agape fraterna, espressione di
condivisione, è stato il  punto più
importante che ha fatto si che questa
giornata fosse una vera festa. I fedeli
sono stati contenti della presenza di
padre Leeandro Fanlo parroco della
chiesa dove siamo ospiti, e della
presenza di Vincenzo Sanz, superiore
della comunità claretiana di Euclide.
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Ringraziamo a tutti quelli che durante i
cinqueannidiattivitàcihannoaiutatoa
crescere nella relazione con Dio e
nell'amore
fraterno.
Dobbiamo
ringraziare anche a padre Serafim che,
nonostante le difficoltà, ha saputo
offrire un luogo d’incontro della
comunitàromenaconDio.

La presenza taumaturga di Gesù.
L’Omelia di padre Claudiu Pop, Rettore
del Collegio Pontificio Pio Romeno di
Roma, e Coordinatore pastorale dei
fedeli grecoͲcattolici d’Italia, è il
contenuto dell’articolo che ci viene
offertocomepremessadiunariflessione
sul modo di vivere il Vangelo nella
propria esistenza. Si tratta della
guarigione dell’ indemoniato dalla
regione dei Gerasèni. Ecco in seguito la
traduzione
dell’omelia
del
reverendissimopadreClaudiuPop.
AttornoalsantoAltare,questoluogo
meraviglioso in cui s’intra il cielo con la
terra e in cui c’icontriamo anche noi,
dobbiamo ricordarci sempre che siamo
tutti fratelli in Cristo ed insieme figli di
Dio. Così ché il dovere di onorare il
giornodelSignoreolesantefeste,nonè
per noi solo un dovere esteriore, ma
dobbiamo sentirlo come un bisogno
intimo, che ci ricolma di grazie e di
benedizioni ogni qualvolta che ci
avviciniamoalsacroAltare.
Siamo anche noi come i discepoli
radunati intorno a Gesù, quando
ascoltiamo la Parola di Dio, quando
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ascoltiamo il santo Vangelo e quando
facciamo la comunione con il Corpo e il
Sangue di Cristo. È una benedizione
specialeperognunodinoi,perlenostre
famiglie, di partecipare alla Divina
Liturgia nelle domeniche. È una
benedizionechesiestendeatuttiinostri
cari,perchélamisericordiadiDiononha
limititemporaliospaziali.
Il vangelo d’oggi ci ricorda la
presenza curatrice di Gesù nella nostra
vita, una presenza che probabilmente
già conoscevamo. Sono convinto che
ognuno di noi ha avuto l’occasione di
sentireneimomentidifficilioalcontrario
nei momenti felici, la presenza
accogliente e mite di Gesù nella propria
esistenza. Per questo motivo dobbiamo
conservarenelnostrocuore(anima)tutte
queste cose, cosi come ha fatto Maria.
Ricordiamoci ogni tanto quanto bene ci
hafattoDio.
NelvangelodioggivediamoGesùche
domina i demoni, che cura e libera. Ma
per una migliore comprensione
dovremmo leggere i versetti precedenti
che ci mostrano Gesù nella barca
insieme ai discepoli. L’acqua ha due
significati nella Sacra Scrittura. Da un
lato sappiamo che l’acqua è fonte della
vita, segno della vita. Così ci ricordiamo
dell’acqua del battesimo che è scesa sul
nostro capo nel momento del
ricevimentodiquestosacramento.Ecco,
quindi l’acqua donatrice di vita. Ma
esiste anche un'altra acqua, quella del
diluvio, quella che distrugge. Vediamo
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nei versetti che precedono il vangelo
d’oggi,unmare,un’acquacheparevoler
inghiottire i discepoli e Gesù. Gesù che
apparentemente è assente, si alza e
comanda alle onde e al vento di
tranquillizzarsi, e il mare diventa di
nuovodatoredivita.
Quante volte  sentiamo anche noi
questi venti, queste onde nelle proprie
vite che sembrano volerci inghiottire;
quantevolteciparecheGesùdorme,che
è assente, che non sa nulla su di noi.
Quando abbiamo questa impressione
ricordiamoci le parole di Gesù nel
vangelo d’oggi: “Non temete!”. “Sono
sempreconvoi”.“Rallegratevi!”.Unvero
cristiano non ha il diritto di temere
perché deve ricordarsi sempre che è un
amico intimo di Gesù, del Figlio di Dio.
Anche nella nostra vita quando Gesù è
presente, le cose che sembrano non
essere al giusto posto ritornano alla
normalità.
Ecco Gesù passando con la barca
nella regione dei Gerasèni, un luogo
pagano, sentiamo anche qua come il
caos iniziale si trasforma in ordine. Il
caos iniziale: un uomo che invece di
essere vestito cammina nudo (possiamo
pensare che nel momento in cui
pecchiamo siamo svestiti dalla veste del
battesimo, dall’ abito divino,  siamo
nudi).Unapersonacheinvecediabitare
in una casa, abita nei sepolcri. Dove
dovevamo trovare la vita troviamo la
morte.

Cosa succede nel momento in cui
Gesù si avvicina? Tutto ritorna alla
normalità. Ritroviamo lo stesso uomo
dopo qualche momento, vestito, stando
vicinoalMaestroelontanodaisepolcri,
questi luoghi di morte. C’è un momento
importante nell’incontro tra Gesù e
l’indemoniato. Gesù domanda il nome
del demonio, ed esso risponde:
“Legione”. Se guardate attentamente
nella Scrittura osserverete quanto sia
importante sapere il nome di qualcuno.
Spesso la persona e il nome sono la
stessa cosa. Se pensiamo al nome
dell’Arcangelo Michele (l’angelo che per
eccellenzasconfiggeilmaligno),Michele
significa “Chi è come Dio”. Così che il
nome denomina quello che si oppone al
demonio, e traccia la missione
dell’Arcangelo.
Ricordiamoci del nostro battesimo,
ricordiamoci che abbiamo ricevuto un
nome,nonsolodapartedeigenitori,non
solo dai nostri padrini, ma abbiamo
ricevuto un nome da Dio. Nel momento
delbattesimononabbiamoricevutosolo
un nome nuovo ma anche una nuova
identità: siamo figli e figlie di Dio. Ecco
quello che spesso dimentichiamo oggi,
quando tutto quello che ci circonda ci
vuoldirechesiamopocoimportanti,che
non abbiamo nessun valore, che siamo
“nulla”nelmondoinfinitocheabitiamo.
Chi ci conosce? Quanti amici abbiamo?
Là dove apparentemente mancano gli
amici,lepersoneumane,Dioèpresente
perché lui conosce ognuno di noi, non
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solo come gruppo, come comunità, ma
conosce personalmente ognuno di noi.
Ognuno di noi è presente nel cuore di
Dio,conlenostrerichieste,conlanostra
casa, con i nostri parenti, con quelli che
sono addormentati nella pace del
Signore.
Dio ci conosce per nome, e solo
quando diventeremo consci di questo,
sentiremo la Sua presenza calorosa.
Ricordatevi che dopo la risurrezione,
MariadiMagdala,quellacheconosceva
così bene Gesù non Lo riconosce. Solo
quando il Salvatore le dice “Maria” le si
aprono gli occhi e lei riesce a
riconoscerlo.Nellastessamanieraanche
noi, quando ci lasciamo chiamati per
nome,sentiamocheLuièconnoi,cheè
statosempreconnoianchequandonon
lo abbiamo visto, anche quando non
abbiamosentitolaSuapresenza.
Alla fine del vangelo, il guarito,
liberato dal potere del maligno, vuole
seguireGesùcomeglialtridiscepoli.Ma
Gesù gli dice: “Torna a casa tua e
raccontaquellocheDiotihafatto”.Ecco
quindi, quello che dovremmo fare. Ed
ecco perché all’inizio dicevo che è benei
conservare nel nostro cuore quello che
Diohafattopernoi,nellastessamaniera
come ha fatto Maria. Dobbiamo
festeggiareilricordodelbenecheDioci
ha fatto. Nell’Antico Testamento il
popolo eletto  ricordava quello che Dio
aveva fatto nella loro vita e lo
trasmetteva ai bambini, alle nuove
generazioni. Nei momenti in cui ci
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ricordiamo come siamo arrivati qua ,nel
modoincuiDiohalavoratonellenostre
vite, possiamo diventare anche noi
testimoniviviperquellichecicircondano
edireancheaglialtriquantobeneciha
fattoDio.
Un’ultima cosa in cui possiamo
riflettere:vediamocheGesùhasconfitto
il male, e ci possiamo chiedere: Perché
esiste il male nel mondo in cui viviamo;
perché esiste il male nelle nostre vite;
perché esiste la sofferenza nella propria
esistenza se Cristo a sconfitto il male. Il
vangelo d’oggi ci illumina in questo
senso. Se avete ascoltato attentamente,
tutti gli abitanti della regione vanno
incontro  a Gesù. Ci aspettavamo per
ringraziarLo,cheessifosserogioiosidella
Sua presenza. Loro chiedono a Gesù di
“allontanarsi da loro, perché avevano
paura”. Probabilmente perché non
vedonopiùilbrancodiporciedessovale
di più dell’uomo guarito. Probabilmente
nel nostro cuore restano le tracce di
quella regione dei Gerasèni, luoghi che
ancora non siamo decisi di donarli a
Gesù. Dubitiamo ancora se non valgono
dipiùinostribeni,isoldi,laricchezzao
Gesù. Il branco di porci probabilmente
pasceanchenelnostrocuore.Eccodove
dobbiamo lavorarenoi.Gesù a sconfitto
il male, e noi dobbiamo lasciarLo a
sconfiggere il male anche nel nostro
cuore. Abbiamo  una porta che si può
aprire solo dall’interno, solo noi
possiamo lasciare entrare Gesù nelle
nostrevite.ConogniDivinaLiturgiaacui

25

Cruce üi Înviere septembrieͲoctombrie2010

partecipiamo, con ogni preghiera fatta
nellenostrefamiglie,lasciamocheGesù
facciaunpassoinpiùnellenostreanime.
Lasciate andare i branchi di porci dove
vogliono,perchéGesùèilverovalore,la
vera guarigione, la vera ricchezza della
nostravita!Amen

Il cuore che brucia d’amore è la
riflessione sull’amore verso il prossimo.
Sono le parole di Madre Teresa che ha
trovato la sua gioia nel servizio e
nell’amore verso il prossimo. La sua
testimonianza di vita cristiana è
caratterizzata proprio da quest’amore
che brucia il cuore, amore che non
smette di donare a quelli che hanno
bisogno. Un’anima ricolma di gioia è il

risultato di un’anima che brucia
d’amore.Lagioiaèpreghiera;lagioiaè
forza;lagioiaèamore.Quellochedona
congioiaregaladipiù.Regalaunsorriso
ai bisognosi, non mostrargli solo la tua
cura,madonalorolatuaanima.Lagioia
deveessereunodeipilastridellanostra
esistenza. È il segno di una personalità
generosa. Le persone gioiose sono il
soledellecomunità.
Ci dovremmo domandare: “Abbiamo
conosciuto la vera gioia d’amare?”. Il
veroamoreèquellocheproduceanche
la sofferenza, che ci ferisce, e
nonostante tutto ciò ci fa felici. Per
questo dobbiamo chiedere a Dio nelle
nostrepreghiereilcoraggiod’amare.
StudenteZamfirIoanRusu

Parohiile romanesti din Italia au un sit propriu:
www.bru-italia.eu
Parohia noastra este indicata cu ROMA NORD
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16.10.2010: Inaugurara capelei bizantine la Mănăstirea „San Gregorio al Celio” din
Roma

În cadrul Liturghiei ArhiereƔti
celebratĉ de PS Virgil Bercea,
Episcop de Oradea, a avut loc
sfinƜireacapeleigrecoͲcatolicedela
Mĉnĉstirea “San Gregorio al Celio”
din Roma. Capela serveƔte tinerilor
cĉlugĉriromâni,darƔicelorcarese
aflĉ pe drumul spre cĉlugĉrie,
prezenƜi în comunitatea de la
Mĉnĉstirea San Gregorio, fiind
formaƜi de cĉtre pr. Innocenzo
Gargano. La capela bizantinĉ cu
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hramul “Sf. Apostol Andrei” vor fi urmate rânduielile mĉnĉstireƔti întrͲun ambient
caracteristicrituluibizantin.ÎnceeacepriveƔteformareaintelectualĉ,tineriicĉlugĉriƔi
aspiranƜi la cĉlugĉrie sunt studenƜi la diferite UniversitĉƜi Pontificale din Roma. La
slujbele religioase, mai ales duminica la Utrenie Ɣi la Sfânta Liturghie vor participa Ɣi
credincioƔiromâniaflaƜilaRoma.
Printre participanƜii la eveniment sͲau aflat credincioƔi din cele douĉ parohii grecoͲ
catolice româneƔti din Roma, împreunĉ cu preoƜii parohi, cĉlugĉri Ɣi cĉlugĉriƜe din
România Ɣi din strĉinĉtate, prieteni Ɣi colaboratori ai tinerilor cĉlugĉri. Au mai fost
prezenƜipr.ClaudiuLucianPop,rectoralColegiuluiPontificalPioRomeno,responsabil
cu pastoraƜia românilor grecoͲcatolici din Italia, Ɣi pr. Innocenzo Gargano, stareƜ al
Mĉnĉstirii San Gregorio, acesta din urmĉ fĉcând parte din Ordinul cĉlugĉrilor
BenedictiniCamaldolezi,ƔiGeorgeBologandelaAmbasadaRomânieidepelângĉStatul
Italian. În omilia pe care a ƜinutͲo, PS Virgil a subliniat importanƜa monahismului
rĉsĉritean pentru Biserica GrecoͲCatolicĉ, aducând mulƜumiri pĉrintelui Innocenzo
GarganocareiͲaprimitpecĉlugĉriiromâni,acceptândsĉîiformezeƔisĉîicĉlĉuzeascĉ
pedrumullorînspremonahism.LafinalulevenimentuluiceiprezenƜiauparticipatlao
agapĉfraternĉoferitĉdecomunitateadecĉlugĉri.
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Programul Bisericii
Duminecă:

9
8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist
9
10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie
9
11:40 – 13:00 – Părăstase úi alte rugăciuni
9
Spovedanii – în timpul Utreniei úi după Sfânta Liturghie
9
Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12
Alte activităĠi: - ConferinĠe pe teme de actualitate spre folosul credincioúilor
9
Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia
9
12:00 – Cateheză cu tinerii úi pregătire pentru Sfânta Împărtăúanie 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

27
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