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ǷVbinevestescvoubucuriemare…”

 £££çʹͲͳͲ
Dragicredincioi,
AvenitdinnouCrciunul!Esteoveste
care nu ne surprinde, mai ales pentru
faptul c publicitatea i ofertele de la
televiziuni, din ziare, reviste i alte
mijloace de comunicare în mas neau
introdusdejaînatmosferaconsumismului
dinaintea Crciunului. Îns pentru noi,
cretinii,
Srbtorea
Crciunului este un
moment de reflecie i
de aducere aminte a
scopului vieii noastre
prin
îndreptarea
gândului, inimii i
sufletului spre ceea ce
ne înva Sfintele
Evangheliiitradiiavie
aBisericii.Scripturilene
vorbescdespreuncopil
nscut pe paie, întro
iesle dintrun grajd,
nscut dintro Fecioar,
conceput prin puterea
harului Spiritului Sfânt;
ne vorbesc despre
Sfântul Iosif, despre
pstori i despre îngerii care cântau în
aceanoapteminunat.Nuestevorbanici
despre o poveste, nici despre un basm i
nici despre o legend frumoas. Aceasta
este credina noastr, credina adevrat
propovduit i trit dea lungul
secolelordeBisericanoastrcretin.

„Nu v temei”, lea spus îngerul
pstorilor,„cci,iat,vbinevestescvou
bucurie mare, care va fi pentru tot
poporul. C vi sa nscut azi Mântuitor,
Care este Cristos Domnul” (Lc 2,1011).
Prin aceti pstori, îngerul a transmis un
cuvântdesperanpentruviitorîntregului
popor„carestteaînîntuneric”(Mt4,16)

iatepta„vesteaceabun”.PrinApostoli
i prin Biseric, acest cuvânt de speran
ni se face cunoscut i nou astzi. De
aceste cuvinte trebuie s ne aducem
aminteiînnoapteasfântaCrciunului!
Da,sneaducemaminte,pentruaaveao
perspectiviunviitor,deoarece„cinenu
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are memorie, nu are viitor”(Benedict al
XVIlea).

Iubiifrai,
Sfântul Apostol Pavel ne spune peste
veacuri: „Aduceiv aminte de maimarii
votri, care vau grit vou cuvântul lui
Dumnezeu; privii cu luare aminte cum i
au încheiat viaa i urmaile credina”.
(Evr 13,7). Aceast aducere aminte
înseamn i rememorarea anilor de
persecuie i martiriul Bisericii noastre,
anii de încercri i suferin ai
credincioilor notri pentru Cristos. S nu
uitm c martyria înseamn mrturie.
Tocmai de aceea, în spiritul aducerii
aminte, neam propus s ne rugm, dup
fiecare
Sfânt
Liturghie,
pentru
canonizarea episcopilor grecocatolici
mori în temniele comuniste. Amintirea
exemplului lor de credin i mrturisire
vie a Evangheliei ne d puterea de a
merge înainte i încrederea c Domnul
este cu noi pân la sfârit. i acolo, în
pucrii i gulaguri, pentru ei, pentru
„sfiniiînchisorilor”,Cristossentea,neo
spune Radu Gyr, prin dramatismul
încercrilor i prin nostalgia clipelor
amintitedinlibertate:
„AvenitiaiciCrciunul
Snemângâiesurghiunul
Cadealbaneapesteviaamea
Careaicisestinge”
(RaduGyr,Colind).
Dragiimei,
Cuvintele îngerului adresate pstorilor
nu au fost doar cuvinte de speran, ci i
unîndemnconcretpentrumodulcumsl
recunoasc pe Mântuitorul care sa

nscut. „i acesta va fi semnul”, a spus
îngerul, „vei gsi un prunc înfat, culcat
în iesle” (Lc 2,12). Ca sl poat „gsi” pe
Prunc, îngerul a trebuit s le vesteasc
pstorilor c acesta sa nscut, c exist.
Prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu,
Biserica face cunoscut lumii întregi
naterea acestui Prunc pentru mântuirea
noastr. Biserica îl readuce, astfel, prin
cuvântdinnouînlumepeCristos,cared
sensvieiifiecruiadintrenoi.
Dar unde îl gsim pe acest Prunc,
astzi?
Nimeni, pe timpul lui Isus, nu sa
ateptatcaEl,Regele,ssenascînacele
condiii mizere i insalubre, persecutat, i
avândui în jurul su doar pe cei foarte
apropiai. Dac nu era cuvântul îngerului
ctre pstori, acetia nar fi remarcat
natereamiraculoasdinBethleem.Fiec
vestea nu ar fi ajuns la ei, fie ar fi auzit
doar c o femeie a nscut întro poiat.
Iat cât de uor ne îneal aparenele!
Pruncul înfat i culcat în iesle nu era
unul oarecare, ci era „lumina lumii” (Io
8,12),„luminacarelumineazînîntuneric”
(Io1,5),nespuneSfântulEvanghelistIoan.
Biserica repet acest cuvânt din Scriptur
înfiecarean,pentruaneaduceamintes
privimdincolodeaparene.
Mulicadastziîntentaiadeaseuita
i al cuta pe Isus doar în icoane,
nereuindslvadpeDomnulcaresufer
în atâia oameni care se afl exact în
aceleai condiii mizere ca i Isus în urma
cu dou mii de ani: singuri, persecutai i
nedreptii, ducând o via la limita
subzistenei. Aceti oameni au nevoie de
sprijinul nostru, de prezena noastr, de
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cuvântulnostrupentrualedasperanac
ipentrueisanscutMântuitorul.Uitai
v în biseric, în jurul dumneavoastr, la
locul de munc, pe scara blocului sau în
veciniiveigsiiopersoanacaresufer.
Fii pentru ea îngerul carei aduce vestea
ceabuna.

Dragiimei,
Cineva care sufer de amnezie nu are
viitor, pentru c nu îi cunoate trecutul.
În societatea contemporan, în care totul
este bazat pe percepia momentului i pe
programarea în detaliu a viitorului,
Srbtoarea Naterii Domnului Cristos ne
oferoportunitateadeneopriunmoment
din vâltoarea vieii cotidiene, pentru a
priviînapoilaceamprimit,lacinesuntem
astziictreceneîndreptm.
Aducerea aminte înseamn a
rememora Cuvântul auzit pentru a vedea
dac lam „primit” i dac aduce rod,
asemeneasemineicareaczutînpmânt
bun (cf. Mc 4,20). La fel ca i pstorii, nu
este suficient s auzim Cuvântul i sl
cunoatem,citrebuiesacionmprecum
ne înva Domnul. „S mergem dar pân
la Bethleem”, au spus pstorii, „s vedem
cuvântul acesta ce sa fcut i pe care
Domnulnilafcutcunoscut”(Lc2,15).
Aducerea aminte înseamn s ne
bucurm de naterea Mântuitorului
nostru, cu Fecioara Maria i cu Iosif, i s
împrtim aceast veste bun i altora.
Odat ce am primit Cuvântul în sufletul
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nostru, viaa noastr se transform, iar
odat cu viaa noastr transformm i
lumea din jur. „i sau întors pstorii,
slvind i ludând pe Dumnezeu, pentru
toate câte auziser i vzuser precum li
sespusese”(Lc2,20).
i,nuînultimulrând,aducereaaminte
înseamnarememoradrumulpecaream
pornitivaloriledupcareneorientmîn
via. Scriptura ne înva c cei trei Magi
au vzut la Rsrit steaua lui Isus i,
urmândo, au venit s I se închine (cf. Mt
2,2).Frhart,doarcuprivireaaintitla
stea, Domnul lea cluzit paii pân la
destinaie. Asemenea magilor, puterea
martirilor i mrturisitorilor Bisericii
noastredeaîndurapersecuiaavenitdin
faptulcaau statcuochii aintiilasteaua
care este Cristos. Aceast stea a rsrit i
pentrunoiiateaptdoarsourmm.
De aceea, „aduceiv aminte”, iubii
credincioi, „de maimarii votri, (…);
privii cu luare aminte cum iau încheiat
viaa i urmaile credina” (Evr 13,7) i
exemplul! Deoarece, dac nu avem
memorie, nu avem viitor. Iar dac nu
avemcredin,nuavemniciosperan.

Cristossanscut!

Tuturor v doresc un Crciun Sfânt i
binecuvântat,haruridelaDomnul,sporîn
toateiLamuliani!
+VirgilBERCEA
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Înceadeacinceaetapapelerinajului
nostru în ara Sfânt am ajuns la
Ierusalim, unde am fost cazai la hotel
Leonardo,caresegsetela20deminute
de mers pe jos de Bazilica Sfântului
Mormânt.
Vineri
dimineaa ne
am îndreptat
spre Betleem,
cu mult grij
cci a trebuit
s
trecem
frontiera cu
Palestina. Cu
câiva ani în
urm
sa
construit un

zon pietroas la circa 860 de metri
deasupra nivelului mrii. Populaia
triete mai ales din turism, lucrarea
lemnului de mslin (folosit pentru
confecionarea crucilor, rozariilor, etc.) i
o alt parte, din industria introdus cu
mult timp înainte
dectrecruciai.
În
Sfânta
Scriptur,
mai
precis în cartea
Genezei
(Fac
35,19) se spune
c aici locuiau
patriarhii, i tot
aici
este
mormântul
Rahilei („i a

Biserica Naterii Domnului
zid de piatr cu o
murit Rahila i a fost
înlime de apte metrii, care desparte înmormântatpecaleactreEfrata,adic
Israelul de Palestina. Acesta a desprit i laBetleem”);RutcaresecstoriicuBooz,
mulipalestinienidelocullordemunc,a bunicaregeluiDavid.Aicisanscutregele
desprit i multe familii, chiar i o parte David, a pstorit turme de oi i tot aici a
dincopiii carefrecventau ogrdinicare fost uns rege de ctre profetul Samuel
esteîngrijasurorilorcatolice,aurmaspe (1Sam16,114iMih5,1).IsusHristoseste
parteacealaltazidului,itotuislsato descendent dup trup din David,
mic porti pentru cei care trebuia s nscânduselaBetleemîncetatealuiIuda.
mearglacoal.
„Înzileleacelea,aieitaporuncdela
Dacînaintedeconstruireazidului,din Cezar August ca s se înscrie toat
Betleem se ajungea în cinci minute cu lumea…”(Lc2,1)itoatlumeaamerss
mainalaIerusalim,astzitrebuiecam30 se înscrie, fiecare în propria cetate. Iosif
de minute înconjurânduse foarte mult i împreun cu Maria, logodnica sa, urc de
trebuindssetreacifrontiera.
la Galileea, din oraul Nazaret, pentru a
Betleem în ebraic înseamn „casa mergeînIudeea,înoraulluiDavid,numit
pâinii”,iarînarabcasacrnii.Acestora Betleem, pentru c Iosif fcea parte din
se gsete la 10 km. de Ierusalim întro familialuiDavid.
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Întimpcesegseauacolo,seîmplinesc
izileleîncaretrebuiassenasccopilul,
întâiulnscut,îlînfînscuteceiîlpuse
în ieslea unui grajd pentru c nu au gsit
slluireîntrunaltloc(Lc2,17).
Colinele calcaroase din Betleem sunt
pline de grote (peteri) care se
pot vedea i astzi sub casele
vechi. Aceste peteri au fost
transformate de oameni în
adevrate case. Aici în aceste
condiii sa nscut Domnul
nostru Isus Hristos, în srcie i
smerenie,asumândastfelnatura
uman.
La ora 930 am celebrat
Dumnezeiasca Liturghie în
„Câmpul pstorilor”, unde
pstoriiauvzutsteauaiîngerii
care
anunau
naterea
Mântuitorului. Vizitm i ne rugm în
biserica Naterii Domnului, poate cea mai
veche biseric din ara Sfânt i poate
chiar din întreaga cretintatea. Bazilica
esteînformdecrucelungde6metriii
largde30.Esteîmpritîn5navatecu4
rânduri de coloane de piatr roie. Sub
pardoseala bisericii, în urma lucrrilor de
restaurare din anul 1936, sa gsit un
mozaicdinsec.alIVlea.
SubSfântulAltarsecoboarlapetera
unde sa nscut Domnul Isus, fiind lung
de12metriiilargde3metrii.Loculeste
marcat de o stea de argint cu inscripia:
Hic de Maria Vergine Iesus Christus natus
est. Acest loc este în grija grecilor
ortodoci. În apropiere este i o biserica
catolic în grija clugrilor franciscani în
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caresepoatevedeaoieslecareamintete
deNatereaDomnului.
Bisericaactualînliniilesaleprincipale
rmâne opera Împratului Iustinian. În
anul614,persieniidistrugândmultelocuri
din ara Sfânt au distrus i aceast

Locul naterii Domnului

biseric.
În secolul al XIIlea Cruciaii au
restaurato, acoperinduse zidurile cu
marmur i partea superioar fiind
decoratcumozaic.
În ziua de Crciun din anul 1100 aici a
fost încoronat primul rege latin al
Ierusalimului, Boldovino, deoarece acesta
a refuzat s fie încoronat la Ierusalim,
locul în care Mântuitorul nostru a fost
încununatcuspini.
În anul 1190 Boldovino al IIlea a fost
încoronat tot la Betleem. Din mozaicele
care împodobeau biserica nu sa mai
pstrat nimic, mai ales din cauza turcilor
careaudistrusidepravatlocauldecult.
i ali factori precum ploaia, focul i
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cutremurele au contribuit mult la
degradareaedificiului.
Am vizitat i „Grota Laptelui”. Tradiia
spunecînaceastgrotMaicaDomnului
laalptatdemulteoripeprunculIsus,i
întroziaceastgrotadevenittoatalb,
i pân astzi este aa. Multe mame de
toate religiile care au probleme cu
alptatul pruncilor vin aici pentru a se
ruga, la fel i femeile care nu pot s aib
copii vin i cumpr un praf alb (care se
obine din mcinarea pietrei din zidurile
peterii) care are proprieti miraculoase,
vindecândmultepersoane.Totaiciestei
ocapeliocasafrailorfranciscani.
DupamiazneamîndreptatctreAin
Karem, locul unde Zaharia slujea la
Templu,iloculundeamers
Sfânta Fecioar Maria în
vizit la Elisabeta (Lc 1,39).
ÎnpridvorulbisericiiVizitrii,
îngrijit tot de fraii
franciscani care au aici i o
mnstire, este o stânc
care indic potrivit tradiiei
dinaintedesecolulalVIlea,
scrisînevangheliaapocrif
a lui Iacov, c Elisabeta la
pusIoanBoteztorulpentru
al feri de uciderea pruncilor
ordonat de Irod, iar stânca
sar fi deschis în chip
minunatgzduindulpeIoan
ferindul astfel de moarte.
În acest loc retras i linitit Sfânta
Elisabetalabtrâneeseretrgeapentrua
seruga.Sepotadmiratotaiciielemente
dinbisericimaivechichiardinsecolulalV
lea.

În centru oraului se gsete o alt
biseric care a fost construit pe casa
SfinilorZahariaiElisabeta.
În interiorul curii bisericii Vizitrii ne
ambucuratsvedemcimnulMagnificat
(Lc 1,4655) scris în 41de limbi din toat
lumea,estescrisiînlimbaromân.
Cea dea asea etap i cea dea
aseaziînpelerinajuldinaraSfânt
Sâmbt dimineaa, neam îndreptat
spreGrdinaGheimani,labazaMuntelui
Mslinilor, unul din locurile sfinte i
emoionante, poate unul din cele mai
naturale i mai originale, cci se gsesc
pânastzi8mslinimaivechide2000de
ani care sunt închii în grdina
clugrielorfranciscanecareseocupde

Grdina Gheimani

îngrijirea lor. Lâng aceti mslini se
gsete biserica Naiunilor deoarece la
construirea ei au participat 16 ri între
anii 19191924. În interiorul acesteia se
gsete o piatr pe care, potrivit tradiiei,
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sarfirugatIsusînnoapteadinJoiaMare,
când a acceptat s sufere i s moar pe
Cruce luând asupra Lui pcatele lumii
întregi. Atunci natura Sa uman a cedat
durerii („i fiind în zbuciumul durerii, cu
mai mare struin se ruga. Iar sudoarea
lui, ca picturi mari de sânge, picura pe
pmânt” Lc 22,44), iar Mântuitorul sa
rugatastfel:„Abba(Printe),toatesuntie
cu putin; deprteaz paharul acesta de
lamine.Însnucevoiesceu,darcevoieti
tu”(Mc14,3336).Acestlociacesteclipe
dinviaaMântuitoruluisuntamintiteide
Sfântul Evanghelist Luca la capitolul 22,
versetele 4445 i de Sfântul Matei
capitolul26,versetul45.
Lasubsolulbisericiisagsitunmozaic
care aparineau primei bazilici bizantine
construite aici i care a fost distrus de
periîn614ireconstruitînsecolulalXII
leadectreCruciai.
Am vizitat i mormântul Maicii
Domnului i locul înlrii ei la ceruri. O
scriere apocrif din secolul al IVlea,
afirm c Apostolii au transportat corpul
Sfintei Fecioare Maria pân la Valea lui
Ioazafat,dupcumDomnulazislilaupus
întrun mormânt nou. În anul 455 a fost
construit o biseric aproape de
Gheimani, care amintete de Îngroparea
i Înlarea Maicii Domnului la Cer.
Cruciaii au construit pe ruinele bisericii
bizantine un Sanctuar romanic, la care se
poateajungecoborândcele48descri.Se
pot vedea aici zeci de candele i icoane
pentru c aici slujesc mai des grecii i
armeni,iarcatoliciidoarosingurdatpe
an.Încurteaacestuilocasfânt,chiarlipit
de acesta, se gsete capela Trdrii
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amintinddeloculîncareIsusafosttrdat
deIuda.
AmurcatpeMunteleMslinilor,locde
unde Isus sa Înlat la Cer. Aici se vd
urmele Sale pe piatr, în interiorul unei
cldiri care se afl în grija musulmanilor.
Cretiniipotvizitaloculdarscelebrezele
este permis doar o singur dat pe an. În
secolul al IVlea a fost construit aici o
bazilicbizantincareafostieadistrus
de peri în 614 i reconstruit de Cruciai
însecolulalXIIlea,caresepoatevedeai
astzi.
Fiind la doar 1 km de Ierusalim, am
putut admira o frumoas panoram a
oraului, este locul unde Isus a învat
ApostoliirugciuneaTatlnostru.Deaicie
prezis distrugerea Ierusalimului, fiind
anunat i a doua Sa venire la sfâritul
lumii(Mt24,13;Lc21,57).iaiciînanul
614 perii au distrus biserica veche iar
cruciaiiînsecolulalXIIleaaureconstruit
o, dar i aceasta din urm a fost distrus
îns în timpul ocupaiei musulmane. În
anul 1875 a fost construit în aceast
locaie o mnstire de Carmelitane
franceze. Aici este înmormântat
principesa Aurelia Bossi, vduva prinului
Tourd’Auvergne,veriorulluiNapoleonal
IIIlea, care a cumprat acest pmânt în
numeleFranei.Pezidurilebisericiiputem
vedearugciuneaTatlnostruscrisîn62
delimbi,chiariînlimbaromân.
DominusFlevit(Domnulplânge)
În ziua de Florii, când Isus a intrat
triumftor în Ierusalim a plâns, amintind
c, Ierusalimul nu a cunoscut binele i
paceacarevineasupralui,ideaceeavor
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venizilecândvafiînconjuratidistrusde cinsteaMaiciiDomnului.Actualabiserica
dumaniinuvarmânepiatrpepiatr. Adormiriiafostconstruitînanul1910cu
Biserica actual este construit în generozitateacretinilorgermani.
PeMunteleSinailaora17sacelebrat
form de lacrim, pe ruinele alteia mai
vechi, din timpul cruciailor precum ne Sfânta i Dumnezeiasca Liturghie. Aici în
JoiaMare,IsusîmpreuncuuceniciiSiau
aratspturilearheologice.
mâncat Ultima Cin. Tot aici dup Înviere
SfântulPetruînGallicantu
Dupprânzneîndreptmspreaceast Isus apare de dou ori ucenicilor, iar în
biseric care domin Valea Kebronului, ziua de Rusalii trimite pe Spiritul Sfânt
terminatînanul1931.Tradiiasitueazîn (DuhulSfânt).Aicicretiniiauconstruitde
acestloccasaArhiereuluiCaiafa,deunde laînceputurimicibiserici,careaufostîns
IsusHristosînultimanoapte(JoiaMare)a distruse, dinuind doar cea construit de
fost condus pentru a fi judecat de ctrecruciai.
Aceastconstrucieimpuntoareafost
Sinedriu.Încuriledinacestloc,PetruLa
renegat pe Învtorul su, iar dup a luat îns de ctre evrei; i azi au rmas
plânscuamar(Lc22,61).
ÎnacestSanctuaroficiaz
priniiasumioniti.
Aproape de acest loc
trece o strad cu scri
spre muntele Sinai i
Valea Kebronului. Se
crede c pe aceste scri
a urcat i Isus în Joia
Mare, de aceea i noi
parcurgem în rugciune
aceste scri, admirând
Zidul plângerii partea Occidental
totodat
minunata
panoramcaresearatochilornotri.
doar dou camere. În cea de la parter,
BisericaAdormiriiMaiciiDomnului
evreii susin c se afl mormântul lui
Aceast construcie este foarte David,profetul;acestlocestealdoileaca
impuntoare i domin Muntele Sinai. i importan dup Zidul occidental.
Dup tradiia ierusalimitean, aici a Deasuprasevdcoroanedeargintcarede
petrecut Sfânta Maria ultimele zile ale obicei se pun sub sulurile Legii (Torah).
vieii sale pmânteti, împreun cu Camera de la etaj, numit Cenacol
ucenicul pe care Isus îl iubea. Dup decorat cu arcuri i coloane gotice, este
moartea ei, trupul a fost transportat de asemenea unui muzeu, e deschis
ucenici în Valea lui Iozafat. Cu trecerea publicului, dar nu este permis cultul
timpuluiafostconstruitaiciobisericîn cretin.
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CeadeaVIIaetap(aapteazi)
PsalmistulDavidzicea:„Mbucurcând
mi se zice: Vom merge în casa Domnului,
picioarele mi se opresc la porile tale
Ierusalime”(Ps122,12).
Zidurile Ierusalimului, cum se prezint
i astzi impresioneaz prin mreia lor.
Dea lungul secolelor au fost reconstruite
de mai multe ori, ajungând la forma
actual în timpul domniei lui Suliman
Magnificul,înjurulanului1542.Perimetrul
lor este de circa 3 km, iar înlimea lor
este de 3 metrii. Au 34 de turnuri i 8
pori. Zidul occidental sau Zidul Plângerii
este ultimul rmas vizibil din Templul
Sfânt, i azi locul Sfânt prin excelen al
poporului ebraic. Zidul rmas fcea parte
din vastul edificiu construit pe vremea lui
IrodcelMare(anul20î.Hr.).Sepotvedea
imense blocuri de piatr rmase de pe
vremeaîmpratuluiTitus,anul70d.Hr.an
care marcheaz distrugerea Ierusalimului.
În timpul epocii romane, evreilor li sa
interzis s vin la Ierusalim, în epoca
bizantinfiindulepermissvinosingur
dat pe an, amintind de distrugerea
Templului; i atunci se plângea cu
disperaremomentuldistrugeriicareafost
atâtdegreupentrupoporullor;deaceea
acestaestenumital„ZidulPlângerii”.
ParteaceamaiimportantaTemplului
era Sfânta Sfintelor, unde intra numai
Arhiereul o singur dat pe an pentru a
aduce sacrificiu (jertf); aici se pstrau
Tablele Legii, Toiagul lui Aron etc. Dup
distrugerea templului nu sa mai tiut cu
exactitate unde era Sfânta Sfintelor i
pentru a nu grei (pctui) evreii nu au
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clcatpeomaresuprafaderuine.Astzi
pe aceast mare suprafa se vd dou
mari moschei, o curte mare între ele, un
parc i cldirii cu coli Coranice i spaii
locuibile.Pentruaputeaintraaicisetrece
printrun control riguros, asemntor cu
cel de la un punct vamal, este fcut de
ctre evrei pentru a putea controla
aceast zon din centru Ierusalimului, loc
din apropierea Zidului Plângerii. Una
dintre moschei este construit pe
pmântuluipalatuluiluiSolomon,undes
a descoperit i temelia unei biserici
bizantine. Împraii latini ai Ierusalimului
îiaveaureedinatotaici.
Cea dea doua moschee are în interior
o bucat de stânc din muntele Moriah,
lung de 15 m, larg de 2 m, i înalt de
aproximativ 2mdelanivelulpmântului.
Tradiia iudaic susine c este locul de
sacrificiualuiIsac,apoicânderaTemplul,
serveadreptlocpentrusacrificii.Cretinii,
cruciaii au înconjurat acest loc cu fier
forjatfiindconsideratoadevratrelicv.
Tradiia musulman susine c Ismael a
fost adus pe aceast stânc, de unde mai
târziu profetul a fost înlat la Cer. Dup
ultima restaurare amenajarea a fost
substituit cu o balustrad de lemn. În
interior cupolele au multe ornamente,
vitraliile bogate în culori, iar zidurile sunt
înfrumuseatecumozaicuri.
Una alt punct important este biserica
Sfânta Ana. Aceasta a fost construit de
ctre familia Boldovino dup anul 1100,
aicisepoateadmirafrumoasarhitectur
francez, îns stil romanic. În Cripta
bisericii se venereaz Naterea Maicii
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Domnului, pentru c în acest loc au trit
SfiniiIoachimiAna.
PiscinaVitezda
Se gsete la câiva metrii de Poarta
Sfântului tefan în interiorul zidurilor
cetiivechi.ÎntimpulluiIsuseraaproape
de Poarta Oilor, una dintre intrrile în
Templu. Aici bolnavii ateptau venirea
îngerului care tulbura apa i druia
vindecarea lor, precum ne spune Sfântul
Evanghelist Ioan (Ioan 5,58), care
amintete aici vindecarea paraliticului de
38deani.
Piscina era aproape disprut, dar
clugriicatolici„albi”,înacrorgrijeste
i biserica Sfânta Ana, dup multe lucrri
de restaurare i spturi arheologice au
scos la lumin acest loc sfânt, unde se
poate vedea i puin ap, dar i ruinele
unei biserici cretine din secolul al Vlea
distrusdepersianiîn614.
Mânstirea„EcceHomo”
Aceastmnstireafostfondatdeun
evreu convertit din Strasburg, printele
Alfons Ratisbonne, în anul 1855, ajuns la
Ierusalim a cumprat acest teren i a
construit o mnstire de surori, care au
misiuneadeaducelareconciliereadintre
cretini i evrei. Surorile au fcut spturi
arheologiceiauscoslaluminpavajul,în
greac Litos tratos, despre care vorbete
SfântulEvanghelistIoan(Ioan19,14):Pilat
la condus afar pe Isus i ezut în locul
pardosit cu piatr, care în evreiete se
numete „Gabbata”. Aici se crede c e
loculjudeciipublicealuiIsusHristos,de
ctre Poniu Pilat. Tot aici Isus a fost
flagelat înainte de a fi artat mulimii,
spunânduse cuvintele: „Iat omul”. Aici

se poate vedea pardoseala cu anurile
speciale care permiteau trecerea cailor,
apoiimensetuburiprincareveneaapa,i
bazine mari în care se strângea apa de
ploaie.
Joculregelui
Pe pardoseala se poate vedea un aa
numit „joc al regelui”, simbolizând o
coroan de spini; alte litere prin care se
striga: „salveazte rege al Iudeilor”. Isus
este lovit i lui i se închinau, aducânduI
laud, înainte de a fi dus pe drumul
Calvarului.
Viadolorosa.DrumulCrucii
Acest drum de la Pretoriu pân la
Calvar, cu cele 14 opriri, Isus la parcurs
pentrumântuireaomenirii.Înfiecarezide

Via Dolorosa

vineri la ora 15, prinii franciscani fac
acest drum al Crucii, care se sfârete în
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interiorul bisericii Sfântului Mormânt,
undesuntultimelecinciopririaleluiIsus.
BisericaSfântuluiMormânt
În anul 135 împratul Adrian pentru a
tergememoriacretinismuluidepelocul
Golgotei i Sfântul Mormânt, a construit
untemplupgândedicatzeuluiJupiter.În
anul325,împratulConstantinimamaSa
Elena, au distrus acest templu i cu
uurin au regsit locurile Sfinte,
construind aici o biserica care îns a fost
distrus în 614 de ctre peri. Dar mai
târziu în anul 1010, la începutul
cruciadelor, pentru aprarea locurilor
sfinte, pentru pstrarea i restaurarea
celor rmase din locurile vechi, sa
construitobisericcarelegzduia.Astzi
se pot vedea o biseric enorm care
acoper multe puncte importante: locul
Golgotei (sau al Craniului), locul Sfântului
Mormânt,piatraUngerii,loculapariieilui
IsusMarieiMagdalenaialtele.
În anul 1852, Imperiul Otoman, care
stpânea
i
Ierusalimul,
pentru
neînelegerile dintre cretini au împrit
biserica între ortodocii greci, catolici i
armeni. Sirienii copi i alii au drepturi
maimici.
Cheilebisericiisuntîngrijauneifamilii
musulmane, interiorul i exteriorul
bisericii sunt controlate de poliia
israelian, deschiderea bisericii se face
printrun rit special fiind prezent un
reprezentantcatolic,unulortodox,iunul
armean.
Dup amiaz am vizitat cartierul
armenesc, cu bisericile Sfântul Marcu i
Sfântul Iacob, apoi am fcut rugciunea
DrumulCrucii.
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Laora1800,amavutSfântaLiturghieîn
biserica Sfântului Mormânt, mai precis în
Capela Catolic, unde se gsete i
coloanadecareafostlegatibtutIsus.

CeadeaVIIIaetap(aoptazi)
Luni dimineaa la ora 530 am slujit
SfântaLiturghie,laGolgota.Aicisuntdou
capeleunaortodoxpeloculrstignirii,i
alta catolic pe locul unde Isus a fost
dezbrcatînaintederstignireaSa.Atreia
capela este sub Calvar, i aici se poate
vedea o stânc dedicat Sfintei Fecioare
îndurerate, este aa numita Capel a lui
Adam.
Plecând spre aeroportul din Tel Aviv,
neam oprit la Iafa, un ora foarte vechi,
circa 3600 de ani, fiind amintit de
documentele asiriene i egiptene. În
Sfânta Scriptur este amintit în cartea lui
Iona(1,3),profetulcarevroiasfugdela
faa lui Dumnezeu spre Tars, i care sa
opritcubarcalaIafa.ÎnFapteleApostolilor
(9,36) se amintete prezena Sfântului
PetruînacestoraivindecareaTabitei.
Sper ca Domnul s m mai
învredniceascdeunnoupelerinajînara
Sfânt din care s m întorc cu alte
amnunte de actualitate, care s ajute la
cretereanoastrspiritualiuman.
Mulumesc din inim Domnului nostru
Isus Hristos i Maicii Sfinte pentru c am
primit aceast oportunitate de a vedea
locurileîncareatritMântuitorul.
Binecuvântarea Domnului din Locurile
Sfinte s vin peste toi cei care citesc
acesterânduri.
Cumultdrag,pr.SerafimIulianVESCAN
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În cadrul parohiei
Euclide din Roma, a
avut loc o srbtoare
cu
o
dubl
semnificaie. În primul
rând, prin prezena
ExceleneiSale,Bogdan
TtaruCazaban,
Ambasadorul României
pe lâng Sfântul Scaun
la aceast srbtoare,
sa marcat unirea
credincioilor români
dinaceastparohie,“în
cuget i în simire” cu cei rmai în Sora Ioana din partea Ordinului
ar, i care împreun au srbtorit Sfântului Vasile cel Mare, împreun cu
dousuroridinacelaiordin.
ziuanaionalaRomâniei.
Tonul i totodat punctul culminant Încadrulomilieidesfârit,Excelena
al acestui eveniment, la reprezentat Sa a adus un cuvânt de încurajare,
Sfânta Liturghie, celebrat de ctre comunitiiromâneti,subliniindfaptul
printele Gabriel Marinca. Au c i domnia Sa, studiind fenomenul
concelebrat, împreun cu printele migraiei,iexperimentândfaptuldea
Vasile Gorzo, printele Cristian Crian, fi „strin”, înelege greutile celor
printele Anton Cioba i nu in ultima aflaidepartedecas.
rând Excelena sa Episcop Francesco Rspunsurile la Liturghie au fost
Gioia din partea Vaticanului, împreun datedectrecorulColegiuluiPontifical
cu monseniorul Bruno parohul al “Pio Romeno” din Roma, condus de
bisericii Sfânta Ana din Vatican i ctremaestrulAndreiRoman.
monseniorul
Pierpaolo
Felicolo, Fiecare moment al acestei srbtori
directorulbirouluiMigrantesdincadrul sa bucurat totodat de prezena
Vicariatului Romei. Am avut deosebita ExceleneiSale,domnulAmbasadorpe
bucurie a avea in mijlocul nostru pe lângSfântulScaun.
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MomentelecareauurmatLiturghiei româneti primind onoarea de a fi
au stat tot sub semnul srbtorii, de desemnatcai„VestitoralMariiUniri”
data aceasta în stil tradiional, citind Actul Unirii la Marea Adunare
anticipând oarecum Marea Srbtoare Naionalde1decembrie1918.Unrol
a Naterii Domnului i Mântuitorului important la avut Biserica Român
GrecoCatolic
pregtind
nostruIsusHristos.ÎndatdupSfânta Unit
Liturghie, în sala albastr a parohiei intelectuali la colile Ardelene,
Euclide,aavutlocconcertuldecolinde, pregtind poporul, preoii i Episcopii
susinut de ctre corul Colegiului “Pio pentru acest eveniment, dup cum sa
Romeno”. Momentul a fost urmat de scris în multe articole (în „Fclia” din
un program artistic susinut de ctre 1937,etc.),ccidacnueraUnireade
copiii parohiei Euclide precum i de o la1700,nueraniciPetiiaNaionalde
scenet tradiional de Crciun, care a laBlajdinanul1848,iniciUnireadela
adus
în
prim
plan
figura 1918. Ce frumos este când fraii sunt
“participanilor”laacestdargratuitpe împreun, cum spune psalmistul.
care Dumnezeu La fcut omului: Episcopul grecocatolic Iuliu Hossu sa
îmbriat cu Episcopul ortodox Miron
pstoriiimagii.
Srbtoarea sa încheiat cu agapa Cristea de la Caransebe, zicând
tradiional din sala festiv a parohiei, cuvintele: „Pe cum ne vedei azi
moment la care au participat distinii îmbriaifrete,aasrmâneipe
oaspei împreun cu printele paroh veci toi fraii români”. Cuvintele
Serafim i cu grupul de studeni EpiscopuluiIuliuHossu,caremaitârziu
români, precum i cu comunitatea de a devenit primul Cardinal al României,
credincioi. Amintim cu bucurie i rsun i azi: „Credina noastr este
prezena printelui Leeandro Fanlo viaa noastr”, cuvinte sfinte care ne
care a salutat pe toi cei prezeni, cluzescipenoiastzi.Snerugm
împrtinduse i dânsul din bucuria BunuluiDumnezeu,caacest„Mareom
imareromân”imartirimrturisitor
noastr.
Cu aceast ocazie printele Serafim al credinei s fie cât mai repede
IulianVescan,responsabilulcomunitii canonizat i ridicat la cinstea altarelor
din Euclide, a amintit de Episcopul BisericiidinRomânia,icaMareaUnire
GrecoCatolic de pie memorie, Iuliu s druiasc peste veacuri unirea
Hossu, care în Senatul României a inimilor tuturor românilor i nimic s
purtat stindardul luptei pentru nulepoatdezbina.
afirmarea i pstrarea valorilor Srbtorilereprezintcomuniune.În
spirituale i a identitii naionale Sfânta Liturghie omul experimenteaz
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profunda unire cu Dumnezeu prin o via trit în comuniune cu ceilali,
împrtirea cu Trupul i Sângele Su, pentru mai mare mrirea lui
Sfânta Euharistie, aceast despictur Dumnezeu. Fie ca Sfintele Srbtori s
coborâtdincer.Maiapoi,pentruco aduc în sufletele fiecrui credincios,
autentic relaie cu Dumnezeu este motivul suprem al tririi i al
exprimat (i) prin comuniunea cu convieuirii noastre pe acest pmânt:
aproapele, fiecare credincios este IsusHristos.
chemat s participe împreun cu LudatsfieIsusHristos!
comunitatealaviaaacesteia.

Naterea Domnului nu înseamn
MarcelDanielAchim
altceva decât naterea omului la via,

Riassuntoperinostriamiciitaliani
Vi annuncio una grande gioia che cantavano in quella notte
Lettera Pastorale per la festa della meravigliosa. Non si tratta né di una
Natività, di Sua Eccellenza Virgil Bercea, storiella,nédiunafiabaeneanchediuna
Vescovo di Oradea, Romania. Traduciamo bellaleggenda.Questaèlanostrafede,la
in seguito il testo romeno della pastorale vera fede testimoniata e vissuta lungo i
perinostrilettoriitaliani.
secolidallanostraChiesacristiana.
“Cari fedeli, è arrivato di nuovo il “Non temete!”, ha detto l’angelo ai
Natale!Èunanovitàchenoncisorprende, pastori, “ecco vi annunzio una grande
specialmente perché la pubblicità e le gioia,chesaràdituttoilpopolo:oggiviè
offertedellatv,deigiornali,dellerivistee natonellacittàdiDavideunsalvatore,che
deglialtrimezzidicomunicazionedimassa è il Cristo Signore” (Lc 2,1011). Tramite
ci hanno già introdotto nel clima questi pastori, l’angelo ha trasmesso una
consumista del Natale. Ma per noi, parola di speranza per il futuro all’intero
cristiani,lafestadelNataleèunmomento popolo,“chedimoravanointerraeombra
di riflessione,  di ricordo del vero di morte” (Mt 4,16) che aspettava la
significato della nostra vita rivolgendo il buonanovella.PermezzodegliApostolie
nostropensiero,ilnostrocuoreelanostra della Chiesa, questa parola di speranza ci
animaversoquellocheciinsegnailSanto viene annunciata anche a oggi. Di queste
Vangelo e la tradizione viva della Chiesa. parole ci dobbiamo ricordare anche nella
LeScrittureciparlanodiunbambinonato nottesantadiNatale!Si,ricordiamoci,per
sulla paglia, in una mangiatoia di una avereprospettivaefuturo,perchéchinon
stalla,natodaunaVergine,concepitocon ha memoria non ha futuro (Benedetto
la grazia dello Spirito Santo; ci parlano di XVI).

San Giuseppe, dei pastori e degli angeli 
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Carifratelli,SanPaoloApostolocidice:
Ricordatevideivostricapi,iqualivihanno
annunziato la parola di Dio; considerando
attentamentel’esitodellorotenoredivita,
imitatene la fede (Eb 13,7). Questo
significa ricordarsi anche degli anni della
persecuzione e del martirio della nostra
Chiesa, ed anche degli anni di prova e di
sofferenzadeinostrifedeliperCristo.Non
dimentichiamoci che martyria significa
testimonianza. Proprio per questo, nello
spiritodellamemoria,cisiamopropostidi
pregare, dopo ogni Divina Liturgia, per la
canonizzazione dei vescovi grecocattolici
morti nelle prigioni comuniste. Il ricordo
dell’esempio di fede e la viva
testimonianzadelVangelocidalaforzadi
continuare a camminare, con la fiducia
che il Signore sarà con noi fino alla fine.
Anche là, nelle carceri e nei gulag, per
loro, per i santi delle carceri, Cristo
nasceva,lodiceRaduGyr,permezzodella
drammaticità delle prove e tramite la
nostalgia del ricordo dei momenti vissuti
nellalibertà:“ÈvenutoanchequailNatale
\Peraccarezzareilnostroesilio\Cadela
biancanevesopralamiavita\Chequasi
spegne”(RaduGyr,Colind).
Cari miei, le parole dell’angelo
annunciate ai pastori non sono state solo
parole di speranza, ma anche
un’esortazione per il modo di riconoscere
il Salvatore nato. “Troverete un bambino
avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia”(Lc2,12).Perpoter“trovare”
ilBambino,l’angelohadovutoannunciare
a loro che era già nato, esisteva. Con la
predicazione dellaParoladiDio,laChiesa
faconoscerealmondointerolanativitàdi
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questoBambinoperlanostrasalvezza.La
Chiesa, così, per mezzo della parola,
riporta Cristo nel mondo, che da senso
all’esistenzadiognunodinoi.
MadovetroviamoquestoBimbooggi?
NessunoaltempodiGesùsiaspettava
che Lui, il Re, nascesse in condizioni così
miseri ed insalubre, perseguitato, e
circondato solo dai più vicini. Se non ci
fossestatalaparoladell’angeloaipastori,
essi non si sarebbero mai accorti della
nascita meravigliosa di Betlemme,
probabilmente la notizia non sarebbe
arrivata, o avrebbero potuto venire a
conoscenza che una donna aveva
partorito in una stalla. Ecco come
facilmente ci ingannano le apparenze! Il
bambinoavvoltoinfasce,chegiaceinuna
mangiatoia non era uno qualsiasi, ma era
la“lucedelmondo”(Gv8,12),“laluceche
splendenelletenebre”(Gv1,5),affermail
Santo Evangelista Giovanni. La Chiesa
ripete ogni anno questa parola della
Scrittura, per ricordarci di guardare oltre
leapparenze.
Moltioggiricadononellatentazionedi
cercare Gesù solo nelle icone, non
riuscendo a vedereLo soffrire in così tanti
uomini che oggi si trovano nelle stesse
condizioni misere come Gesù due mila
anni fa: soli, perseguitati e soffrendo per
l’ingiustizia, vivendo al limite della
sussistenza. Questi hanno bisogno del
nostro aiuto, della nostra presenza, della
nostra parola portatrice di speranza,
perchéancheperloroènatoilSalvatore.
GuardateintornonellaChiesa,allavoro,ai
vicinidicasaetrovereteunapersonache
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soffre.Siateperleil’angelocheleportala
buonanovella.
Carimiei,
Quello che soffre di amnesia non ha
futuro, perché non conosce il passato.
Nellasocietàcontemporanea,dovetuttoè
fondato sulla percezione dell’istante e
sulla programmazione dettagliata del
futuro,lafestadellaNativitàdelSignoreci
offrel’opportunitàdifermaciunmomento
dal frastuono della vita quotidiana, per
poter guardare nel passato e vedere le
cose ricevute: chi siamo oggi e dove
andremo.
Ricordarci vuol dire far memoria della
Parola sentita per vedere se l’abbiamo
accolta, e se porta frutto, come il seme
che è caduto nella terra buona (cf. Mc
4,20). Come i pastori, non è sufficiente
sentire e conoscere la Parola, ma
dobbiamoagirecomeciinsegnailSignore.
“AndiamofinoaBetlemme”hannodettoi
pastori, “vediamo quest’avvenimento che
ilSignorecihafattoconoscere”(Lc2,15).
Ricordarci significa rallegrarci per la
nascita del nostro Salvatore, con la
Vergine Maria e con Giuseppe, e di
condividere con gli altri questa buona
notizia.DopoaverricevutolaParolanella
nostraanima,lanostravitasitrasforma,e
insieme alla nostra vita trasformiamo
ancheil mondoche cicirconda.“Ipastori
poi se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano
uditoevisto,com’erastatodettoloro”(Lc
2,20).
E non per ultimo, fare memoria
significarimemorareilcamminodalquale
siamo partiti e i valori che orientano la

propria esistenza. La Scrittura ci insegna
cheitreRehannovistosorgereall’Oriente
la stella di Gesù, e, seguendola, sono
arrivati per adorarlo (cf. Mt 2,2). Senza
una mappa, solo con lo sguardo fissato
sulla stella, il Signore ha accompagnato i
loro passi fino a destinazione. Come i Re,
la forza ai martiri e ai testimoni della
nostra Chiesa che hanno sofferto la
persecuzione, gli è venuta dallo sguardo
fissato sulla stella che è Cristo. Questa
stellaèsortaanchepernoiedaspettasolo
diessereseguita.
Per questo, “ricordatevi”, cari fedeli,
“dei vostri capi, (…); considerando
attentamentel’esitodellorotenoredivita,
imitatene la fede” (Eb 13,7) ed il loro
esempio! Perché se non abbiamo la
memoria, non abbiamo futuro. E se non
abbiamo la fede, non abbiamo nessuna
speranza.
Cristoènato!
A tutti vi auguro un Natale Santo e
benedetto, grazie dal Signore, forza in
tuttoeTantiauguri!”.

Pellegrinaggio nella Terra Santa è la
seconda parte di un articolo che descrive
indettagliol’esperienzadelpellegrinaggio
che padre Serafim ha fatto nei luoghi in
cui è vissuto il nostro Salvatore, Gesù
Cristo.
Una tappa molto importante del
viaggioèlacittàdiGerusalemme,ilpunto
dimassimointeressedell’interopercorso.
Durante il pellegrinaggio è stato
visitata Betlemme, parola che significa
“Casadelpane”,èilluogodellanascitadi
Gesù, discendente dalla stirpe reale di
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Davide. Sul campo dei pastori, dove essi
hanno ricevuto l’annuncio della Nascita
delSignore,siècelebrataanchelaDivina
Liturgia. È stata visitata anche la basilica
della Natività che è una delle più antiche
basiliche
dalla
Terra
Santa
e
probabilmenteanchedituttalacristianità.
Sotto l’altare è il luogo della nascita di
Gesù. Nelle vicinanze c’è una chiesa
francescanacheconunpresepericordalo
stessoeventosalvifico.
Si è visitata anche la Grotta del Latte,
dove secondo la tradizione, Maria ha
allattato Gesù spesse volte, luogo bianco
del colore del latte. Questa grotta è
diventataluogodipreghieracomuneperi
cristiani e i musulmani che non possono
averefigli.
Ain Karem, è il luogo dove Zaccaria
servivaneltempio,edancheilluogodove
Maria è andata a visitare Elisabetta.
All’interno di questa chiesa è scritto il
Magnificat in diverse lingue ed anche in
rumeno.
Nella città si trova anche una chiesa
costruita sulla casa di Zaccaria ed
Elisabetta.
Nellasestatappasièarrivatiavedereil
giardinodelGetsemani,unodeiluoghipiù
originali e più naturali, perché qui si
possono vedere otto olivi che risalgono a
2000 anni fa. È il luogo della preghiera di
Gesù prima della Sua passione, dove ha
accettatolasofferenzaperlasalvezza del
mondo.QuisitrovalachiesadelleNazioni
perché alla sua costruzione hanno
partecipato 16 nazioni, tra gli anni 1919
1924. Sotto la chiesa attuale sono stati
ritrovati dei mosaici che risalgono alla
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basilicabizantina,cheèstatadistruttadai
persiani,ericostruitadaicruciatinelXIIsimo
secolo.
È stata visitata anche la tomba della
Santa Madre di Dio, e il luogo della sua
ascensione al Cielo. Nelle vicinanze si
trova anche la Cappella del Tradimento,
chericordailluogodoveGiudahatradito
Gesù.
Il Monte degli Olivi è il luogo
dell’Ascensione di Gesù al Cielo. Qui si
possono vedere le tracce lasciate dal
Salvatoreprimadell’Ascensione.
È stata visitata anche alla chiesa
dedicataalluogodoveGesùhainsegnato
aidiscepolilapreghieraPadrenostro,che
siritrovascrittain62lingue.
LaDominusFlevitricordailmomentoin
cui Gesù piange vedendo la città di
Gerusalemme prima del suo ingresso
trionfante, perché questa città non ha
riconosciuto il bene e la pace che Lui ha
portato.
San Pietro in Gallicantum è una chiesa
costruitaperricordarelacasadiCaifa,da
lìGesùfuportatoperesseregiudicatodal
Sinedrio. Nella sua corte Pietro rinnega il
Suo Maestro per tre volte, sente il canto
del gallo che ricorda le parole dette da
Gesù,epoiiniziaapiangere.
Nelle vicinanze si può salire sul Monte
Sinai,doveèstatavisitatalabasilicadella
DormizionedellaMadrediDio.Sempresul
Sinai si trova anche il luogo dell’Ultima
Cena, il luogo delle due apparizioni del
RisortoedelladiscesadelloSpiritoSanto.
QuasitrovaanchelatombadelreDavide.
Gerusalemme rappresenta il luogo più
importante di ogni pellegrinaggio fatto in
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Terra Santa. Il Muro del Pianto, parte
dell’antico Tempio, resta tutt’oggi un
luogo privilegiato di preghiera per gli
ebrei.
Un altro punto importante è la chiesa
di Sant’Anna, costruita nel 1100 dalla
famigliaBoldovino.Lacriptadellachiesaè
il luogo del ricordo della nascita della
Vergine Maria, perché qua hanno vissuto
GiachinoedAnna,igenitoridiMaria.
LapiscinadiBetzaetà,vicinaallaporta
delle Pecore, è uno degli ingressi nel
Tempio. È il luogo che ricorda la
guarigionedell’uomoinfermodatrentotto
anni (Gv 5,58).  I monaci cattolici hanno
scopertoquestoluogosantoedancheuna
chiesa che risale all’epoca bizantina
purtroppo
distrutta
dall’invasione
persiananell’anno614.
Il monastero Ecce homo è stato
fondato da un ebreo convertito, che
nell’anno 1855 ha eretto questo
monasterodisuorechehannolamissione
di pregare per la riconciliazione tra i
cristiani e gli ebrei. Facendo degli scavi
archeologici, si è scoperto il così detto
Litòstroto, in ebraico Gabbatà, che viene
menzionatonelVangelodiGiovanni19,13.
Questo si ritiene che sia il luogo del
giudizio pubblico di Gesù, dove venne
flagellato, e poi mostrato alla gente da
Pilato che dice le ben conosciute parole:
Eccoilvostrore!(Gv19,14).
La Via Crucis è la via tra il Pretorio e il
Calvario, i francescani fanno questa pia
devozione ogni giorno, le ultime cinque
stazionisitrovanogiàdentrolabasilicadel
SantoSepolcro.

La prima basilica del Santo Sepolcro fu
costruita dall’imperatore Costantino e
dallamadreElena,nell’anno325,maessa
fu distrutta dai persiani nel 614, e
ricostruitadaicrociatinell’anno1010.Nel
suo interno troviamo i luoghi della
passione di Gesù Cristo: il Gòlgota (o il
luogodelCranio)doveGesùfucrocefisso;
lapietrasullaqualeGesùvienepreparato
per la sua sepoltura; il luogo
dell’apparizione del Salvatore risorto a
Maria di Màgdala, ecc. La giornata finisce
con la celebrazione della Divina Liturgia
nella cappella dove si trova la colonna
sullaqualeGesùèstatolegatoetorturato.
L’ultima giornata inizia con la Santa
Messa nella basilica del Santo Sepolcro, e
continuaconilviaggioversol’aeroportodi
Tel Aviv. È stata visitata anche la città di
Giaffa, ricordata nel libro del profeta
Giona1,3.VienericordataanchenegliAtti
degli Apostoli 9,36 dove San Pietro
risuscitaTabità.
Ringrazio il Signore e gli organizzatori
per l’opportunità che mi è stata data, di
vedere i luoghi santi della vita di Gesù.
Spero che Dio mi farà degno di tornarci
ancora.
La benedizione del Signore dai Luoghi
Santivengasututtiinostrilettori.

Sua Eccellenza Bogdan Ttaru
Cazaban, Ambasciatore della Romania
preso la Santa Sede, ha onorato la
Parrocchia romena di EuclideRoma (5
dicembre 2010) è l’articolo che ci viene
offerto da Marcel Achim. Esso descrive la
grandegioiachelacomunitàdiEuclideha
avutoinquestaoccasione,conlapresenza
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di Sua Eccellenza Bogdan TtaruCazaban,
Ambasciatore della Romania preso la
Santa Sede; di Sua Eccellenza Francesco
Gioia dal Vaticano; Mons. Bruno parroco
della chiesa di Sant’Anna del Vaticano;
Mons. Pierpaolo Felicolo, direttore
dell’ufficio Migrantes del Vicariato di
Roma; oltre al coro del Pontificio Collegio
Pio Romeno sono stati presenti alla
celebrazione della Divina Liturgia anche i
sacerdoti: Gabriel Marinca, Vasile Gorzo,
Cristi Crian, Anton Cioba. Siamo stati
contenti di avere tra noi anche Madre
Ioana dell’Odine di San Basilio il Grande
insiemeaduesuoredellostessoordine.
ImomentichehannoseguitolaDivina
Liturgia sono stati sotto il segno della
festa, questa volta nello specifico delle
tradizionipopolariromene,anticipandola
grande festa della Natività del nostro
Signore Gesù Cristo. Immediatamente
dopo la Santa Messa, nell’aula blu della
parrocchia, si è svolto il concerto di canti
natalizi sostenuto dal coro del Collegio
Pontificio Pio Romeno diretto da Andrei
Roman, studente preso il Pontificio
Istituto di Musica Sacra ed alluno del
medesimo Collegio. Anche un gruppo di
fedeli hanno cantato annunciando ai
presenti la grande gioia della nascita del
Salvatore. Restando nello stesso clima, il
programmaècontinuatoconunmessain
scena dell’evento della Natività del
Signore, da parte dei più piccoli fedeli
della
nostra
comunità.
La
rappresentazione ha rivelato il grande
dono gratuito che Dio ha fatto all’uomo
con la Sua incarnazione. La festa si è
conclusa con un’agape fraterna, dove
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sono stati presenti anche i nostri egregi
ospiti. Qui padre Serafim Iulian Vescan,
responsabile di questa comunità di fedeli
romeni ha ricordato a tutti la figura del
Vescovo Iuliu Hossu, che nel Senato della
Romania ha militato per l’affermazione e
la conservazione dei valori spirituali e
dell’identità nazionale romena. Con
questa occasione, Iuliu Hossu è stato
proclamato come “Annunciatore della
Grande Unione” leggendo l’Atto
dell’Unione nel Grande Raduno Nazionale
del1dicembre1918.Inquestoambito,la
Chiesa GrecoCattolica Romena ha svolto
un ruolo molto importante nella
preparazione degli intellettuali nella
scuola nominata in romeno “coala
Ardelean”. È stato preparato il popolo, i
sacerdoti ed i Vescovi per l’evento della
Grande Unione delle provincie romene.
Come testimonia la rivista “Fclia”
dell’anno 1937: se non c’era l’Unione del
1700 (si parla dell’unione con Roma della
ChiesaGrecoCattolicaRomena),nonc’era
neanche la Petizione Nazionale di Blaj
dell’anno 1848, e neanche l’Unione del
1918. Come è bello che i fratelli stiano
insieme, come afferma il salmista. Il
Vescovo GrecoCattolico, Iuliu Hossu ha
abbracciato il Vescovo ortodosso Miron
Cristea, dicendo le parole: “Come vedete
noi abbracciati fraternamente oggi, così
restate anche voi fratelli romeni per
sempre”. Le parole di Sua Eccellenza Iuliu
Hossu, che più tardi diventa il primo
Cardinale della Chiesa Cattolica romena,
risuonanoancheoggi:“Lanostrafedeèla
nostra vita”, parole sante che ci guidano
anche ai nostri tempi. Preghiamo il
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Signorechequesto“Buonuomoegrande
romeno”martireetestimonedifedesiaal
più presto beatificato e poi canonizzato.
Che la Grande Unione dia nei secoli
l’unionedeicuoridituttiiromenieniente
nonlidividapiù.
Le feste rappresentano la comunione.
NellaDivinaLiturgial’uomosperimentala
profonda unione con Dio per mezzo della
comunione con il Corpo e il Sangue, nella
Santa Eucaristia. Ma, l’autentica unione
con Dio si esprime nella comunione col
prossimo,acuiognicristianoèchiamatoa
partecipare.
La Natività del Signore non significa
altrochelanascitadell’uomoallavita,una
vita condivisa con gli altri, per la gloria di
Dio.PortinoleSanteFesteneicuoridinoi
tutti, il motivo supremo della nostra
esistenzaterrena:GesùCristo.

Inseguitovioffriamol’omeliadellaSua
EccellenzaFrancescoGioia.
Carissimi
sacerdoti,
carissimi
seminaristi, carissimo monsignore Pier
Paolo, responsabile della pastorale dei
migrantidellaDiocesidiRoma,Eccellenza
Ambasciatore,fratelliesorelle,
Vidicosolotrecosebrevi.Laprima,un
ringraziamento a padre Serafim per
avermi invitato. Abbiamo qui anche il
parroco del Papa. Io sono un “povero”
Arcivescovo ma lui è il parroco del Papa.
Ecco, ringrazio per averci dato la
possibilità di partecipare alla Liturgia di
Giovani Crisostomo, diversa dalla nostra
Liturgia. La vostra è più ricca e più
passionale, c’è tanta passione e tanto
sentimento; la nostra invece è più

teologica,unpochinopiùfreddaedanche
più breve, e l’espressione del popolo
romano di cui discendiamo. Voi invece
siete l’espressione del mondo orientale
così ricco, che ama i colori, che ama la
poesia.Quindimientusiasmoperlavostra
Messa,checonoscevogià,perchéconosco
il vostro paese dove sono stato diverse
volte,soprattuttoaBlaj,sonoarrivatocon
4\5 ore di ritardo perché ho dovuto fare
tutta la Transilvania in machina,
ammirandotuttiqueiboschi,quellastrada
bellissima. Ecco una parte della mia
ammirazione.
La seconda, un pensiero brevissimo a
voichesietemigranti,cheavetelasciatola
vostra terra, i vostri cari e avete dovuto
affrontare difficoltà di ogni genere. Io
vorreichiederealSignorelagraziachegli
italiani siano con voi accoglienti, che vi
faccianosentireacasavostra,peròsoche
perquantadisponibilitàcipossaessere,la
propriacasaèdiversa.Nonpuòlabellezza
di Roma sostituire la più piccola casa
sperdutadellaTransilvania,BlajoOradea.
Io ho lavorato in questo settore, per
cinque anni sono stato viceministro della
migrazione del Vaticano, ho studiato il
fenomeno, ho pubblicato anche dei
volumi perché anch’io sono stato
migrante:dalsudsonoandatoinToscana,
a Firenze, dove ho fatto i primi studi.
Quindi, non riesco a capire, ma riesco a
intravedere la difficoltà del migrante.
AnchelaSacraFamigliaèstatamigrante,è
questoilsecondopensiero.
Il terzo è un breve ricordo del vangelo
che avete ascoltato. C’era una donna
curva,malatadatantianni.Ilvangelonon
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ci ha tramandato la scena così come si è
svolta, l’evangelista a scritto poche cose,
le più importanti. Ma dobbiamo
immaginare come si è svolta la scena, gli
occhidiGesùches’incrocianocongliocchi
di quella donna. Nello sguardo di questa
malata c’è stata sicuramente la richiesta
della guarigione. Gesù l’ha capita, e l’ha
guarita. Attenti, in quei tempi si credeva
che la malattia fosse causa del peccato
personale e forse causata dal demonio. E
per questo Gesù la libera dalla malattia e
dal demonio. Ecco Gesù che ci libera, la
donnariesceacapirequestodonocheha
ricevutodaDioglorificandoLo.
In seguito l’evangelista ci ha
tramandatolareazionedellagente.Sequi
avvenisse un miracolo, se per esempio io
ritornassi giovane. Se questo succedesse,
ci sarebbe ammirazione tra la gente.
Invece quando Gesù ha compiuto questo
miracolo, non è stato accettato perché
aveva guarito di sabato, che per loro era
un giorno sacro. Attenti, era così
esasperata l’osservanza della legge che si
potevaaverecompassionepiùdiunasino
(esso era importante perché non c’erano
lemacchine),seessocadevainunpozzo,
lo si poteva salvare, ma non si poteva
salvare un uomo. Ma, che razza di
religione è questa? Gesù ci libera da tutti
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gli schemi mentali, da tutte le nostre
bizzarrie,cirendeliberi.Ecco,siamovicini
al Natale, e io vi auguro un Buon Natale,
anchesefuoricasa.
Alla fine dell’omelia una signora,
rappresentando i fedeli della nostra
comunità, ha ringraziato agli ospiti per la
loro presenza: Sua Eccellenza Arcivescovo
Francesco Gioia; don Bruno, parroco del
Papa e della chiesa di Sant’Anna in
Vaticano; mons. Pierpaolo Felicolo,
direttore dell’Ufficio Migrantes del
Vicariato di Roma e, non per ultimo Sua
Eccellenza
Bogdan
TtaruCazaban,
Ambasciatore della Romania preso la
Sante Sede. La gioiadella loro presenza è
diventata più grande perché Sua
Eccellenza Francesco Gioia insieme a don
Bruno e mons. Pierpaolo hanno impartito
una benedizione speciale per tutti i
presentieperilorocari.

Da parte di padre Serafim Iulian
Vescan, responsabile della comunità
romenadiEuclideRoma,dituttiquelliche
contribuisconoallarealizzazionediquesta
rivista, auguriamo a voi tutti, nostri carri
lettori ed amici italiani: Un Buon e Felice
Anno!
StudenteZamfirIoanRusu

i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri itiri itiri i

27.11.2010 Întâlnirea preoilor greco-catolici români din Europa la Paris

Saîncheiatmiercuri,24octombrie2010,laParis,întâlnireapreoilorromânigrecocatolici
prezeni în Europa, pentru pstorirea credincioilor din diaspora, aflm de pe
GrecoCatolicaMadrid.blogspot.com.LaîntâlnireaprezidatdectreEpiscopulVirgilBerceade
Oradea,numitdectreSinodulBisericiiRomâneUnitecuRomapentrudiaspora,auparticipatîn
jur de treizeci de preoi din Italia, Frana, Spania, Germania, Belgia i Irlanda. La întâlnirea
organizatdectreresponsabilulMisiuniiRomânetidinParis,pr.GabrielBuboi,auparticipat
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responsabili pentru Bisericile Orientale ai Arhiepiscopiei franceze, care au adus contribuii
interesanteiconstructivedezbaterilor.Amaicontribuitladiscuiiiunexpertîndreptcanonic
dinElveia,careasubliniatmulteproblemepecarecomunitileletriescînviaadezicuzi.A
fost discutat problema înfiinrii de parohii sau capelanii în Europa, problema preoilor
cstorii care, de multe ori, nu îi pot desfura activitatea pastoral în afara eparhiilor de
origine.
ÎntâlnireasaîncheiatcuovizitlaCardinalulAndreVingtTrois,ArhiepiscopdeParis,caresa
dovedit a fi foarte disponibil s asculte
problemele grecocatolicilor, mai ales ale
celordinFrana.Apoi,Cardinalulaîndrumat
pefiecare,înprimulrândpeEpiscopulVirgil,
s continue activitatea pastoral întreprins,
dând ca exemplu Parisul, unde Biserica
GrecoCatolicesteprezentaproximativ de
aizeci de ani. Prelatul a încheiat dorind
fiecruiadintrenoistrimprofundpropria
vocaie preoeasc “în diaspora”, ducând în
fiecare loc Evanghelia i fcând prezent
propriilorcredincioiînsiviaaluiCristos.
i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri itiri itiri i

Programul Bisericii
Duminec:
9
9
9
9
9

8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist
10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie
11:40 – 13:00 – Prstase i alte rugciuni
Spovedanii – în timpul Utreniei i dup Sfânta Liturghie
Sfântul Maslu – în prima duminic din fiecare lun, la orele 12

Alte activiti: - Conferine pe teme de actualitate spre folosul credincioilor
9
9
9

Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia
12:00 – Catehez cu tinerii i pregtire pentru Sfânta Împrtanie solemn
12:00 – Catehez pentru Botez sau pentru Cununie

În timpul sptmânii Printele Serafin Vescan poate fi gsit în Biserica mare, în
urmtorul 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
Duminic seara, 18:20 – 20:50 – Spovedanii
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Snerugmpentrubeatificarea
episcopilorgrecocatolicimartiri
ÎnnumelePreasfintei,celeideo
Fiin,deviafctoareii
nedespriteiTreimi,
†LUCIAN
DinmilaluiDumnezeu,
ArhiepiscopiMitropolitalArhieparhiei
deAlbaIuliaiFgra,
ArhiepiscopMajoralBisericiiRomâne
UnitecuRoma,GrecoCatolic,
îndeplincomuniunedecredincu
SfântulScaunApostolicalRomei,

Confrailor întru slujire Episcopal,
Preanorailor protopopi, clerului i
persoanelor consacrate, tuturor bunilor
notricredincioi,Harvouipace,dela
Dumnezeu,Tatlnostru,idelaDomnul
IsusCristos,
Cu împrtirea acestui gând tuturor
fiilor i fiicelor Bisericii noastre:
„Aduceiv aminte de maimarii votri,
care vau grit vou cuvântul lui
Dumnezeu; privii cu luare aminte cum
iauîncheiatviaaiurmailecredina”
(Evr13,7),
În baza drepturilor conferite de
CanoaneleSfinilorApostoli,aleCodului
CanoanelorBisericilorOrientale,urmare
a dezbaterilor din cadrul lucrrilor
Sinodului Episcopilor Bisericii Române
UnitecuRoma,GrecoCatolic,reunitîn
sesiune ordinar la Blaj, Sediul
ArhiepiscopuluiMajorînperioada2628
octombriea.c.;

În conformitate cu can. 112 al
CoduluiCanoanelorBisericilorOrientale,
amaflatdebineînDomnulspublicm
aceast

CIRCULAR
Prin rugciune i credin spre
cinstireaaltarelor
S ne rugm pentru beatificarea
Episcopilor GrecoCatolici,mori în
faimdemartirisubregimulcomunist!
Dumnezeu ia oferit unicul Fiul spre
moartepentrucalumeasaibvia,i
s o aib deplin. Aceasta este suprema
mrturie a vieii, pierdut pentru lume
dar câtigat pentru eternitate cu
Dumnezeu. Având exemplul atâtor
mrturisitori
ai
credinei
i
ataamentuluifadeBisericaluiCristos
în perioada de persecuie a Bisericii
RomâneUnitecuRoma,GrecoCatolic,
aducem mulumire lui Dumnezeu
Atotputernicul pentru tria cu care ia
înzestrat în mrturisire pe Episcopii,
preoii, clugrii i clugriele noastre,
i pe credincioii notri în perioada
comunismului i a interzicerii Bisericii
noastre.
inând în mare respect memoria i
exempluldatdeEpiscopiiGrecoCatolici,
care au mrturisit cu preul vieii
credina catolic, i a cror cauz de
beatificare se gsete în faza Roman,
conform art. 36 din Constituia
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ApostolicDivinusperfectionisMagister,
aSfântuluiPrintedefericitpomenire,
PapaIoanPaulII,
DISPUNEM
 ca în toate bisericile, capelele sau
alte locuri de cult, la sfâritul fiecrei
Sfinte Liturghii, sau al altei celebrri
liturgice, s fie înlat ctre Bunul
pentru
Dumnezeu
Rugciunea
beatificarea servilor lui Dumnezeu
Valeriu Traian Freniu, Iuliu Hossu,
AlexandruRusu,IoanBlan,IoanSuciu,
Vasile Aftenie i Tit Liviu Chinezu,
Episcopi, mori în faim de martiri sub
regimulcomunistîntreanii19501970;
 aceast dispoziie, fiind de ordin
liturgic, are aplicabilitate pretutindeni
conformcan.150§2CCEO;
 anexa, coninând formula oficial
de Rugciune pentru beatificarea
servilor lui Dumnezeu Valeriu Traian
Freniu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu,
IoanBlan,IoanSuciu,VasileAfteniei
Tit Liviu Chinezu, Episcopi, mori în
faim de martiri sub regimul comunist
între anii 19501970, face parte
integrant din prezenta scrisoare
circular;
 dispoziia prezentei circulare
înceteazînmomentulîncarecauzaSS.
D.ValeriTraianiFreniuetVISociorum
pentru beatificarea servilor lui
Dumnezeu Valeriu Traian Freniu, Iuliu
Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Blan,



Ioan Suciu, Vasile Aftenie i Tit Liviu
Chinezu, Episcopi, mori în faim de
martiri sub regimul comunist între anii
19501970,sevaconcluziona.
Invocm ajutorul ceresc de la
Preaîndurtorul Dumnezeu pentru a
trimite darurile Spiritului Sfânt asupra
tuturor celor ce vor înla aceste
rugciuni, spre lauda i mrirea
Preasfintei Treimi, prin mijlocirea
rugciunilor Preasfintei Fecioare Maria,
asfinilorArhangheliMihailiGavrilia
tuturor cetelor Puterilor cereti fr de
trup, spre întrirea Bisericii Catolice, a
Sfintei Uniri i a comuniunii cu Scaunul
ApostolicalRomei.
DatlaBlaj,SediulArhiepiscopului
Major,
8Noiembrie,AnulDomnului2010.
SrbtoareaSfinilorArhangheliMihaili
Gavril,itoatecetelePuterilorcereti.
înal6leaandepontificatalSfântului
PrintePapaBenedictalXVIlea,
înal20leaanalEpiscopatuluinostru,
înal5leaanînacestscaun
ArhiepiscopalMajor,
înal157leaandelaîntemeierea
Mitropolieinoastre,
ial310leaandelaSfântaUnirecu
BisericaRomei.
†LUCIAN
ArhiepiscopMajor
Pr.WilliamA.Bleiziffer
Cancelar
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AnexaCirculareinr.157/2010

RugciunepentrubeatificareaservilorluiDumnezeu
ValeriuTraianFRENIU,IuliuHOSSU,AlexandruRUSU,IoanBLAN,IoanSUCIU,
VasileAFTENIEiTitLiviuCHINEZU,
Episcopi,moriînfaimdemartirisubregimulcomunist
întreanii19501970
DoamneIsuseCristoase,MareleiVeniculPreotalsufletelornoastre,Tuiaitrimis
pe apostolii i discipolii Ti în
lumea întreag, pentru a
duce tuturor oamenilor
vesteaceabunaiubiriiTale.
În pragul sacrificiului Tu
suprem pentru mântuirea
lumii,lacinadepeurm,Te
ai rugat Tatlui ceresc ca
BisericaTasfieuna.
Privete cu bunvoin la
poporul român, din sânul
cruia iai ales pe Servii Ti
Valeriu Traian FRENIU, Iuliu
HOSSU,AlexandruRUSU,Ioan
B LAN, Ioan SUCIU, Vasile
AFTENIEiTitLiviuCHINEZU–
Episcopi mori în faim de
martirisubregimulcomunist.
EiaudatmrturiedespreTine
cuzelapostolicpeacestpmântiiaupecetluitcredinaneclintitînTine,înBiserica
CatoliciînurmaulsfântuluiPetru,sfântulPrintePapa,cupreulmartiriuluilor.
Fcaexemplullordecredinideiubiresstrluceasctotmaimultprintrenoi.
Terugmaadar,sariipepmântvredniciaacestorslujitoriaiTi,ridicânduila
cinstea altarelor, iar nou, prin mijlocirea lor, s ne dai harurile de care avem nevoie
pentru ca toi s fim o singur turm cu un singur pstor.
Ciesecuvinetoatmrirea,cinsteaiînchinciunea,împreuncuTatlicuSpiritul
Sfânt.Amin.
Tatlnostru…
NsctoaredeDumnezeu…
MrireTatlui…
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03.12.2010: Europa nu va fi Europa fr cstorie

Papa Benedict al XVIlea a subliniat importana
aprrii cstoriei, susinând c fr aceast celul de
bazasocietiiEuropaaremultdepierdut.Afirmaiile
aufostfcuteieri,cândlaprimitînaudienpeGabor
Gyorivanyi, noul ambasador al Ungariei la Sfântul
Scaun.“Cstoriaifamiliaconstituiefundaiadecisiv
pentruodezvoltaresntoasasocietiicivilearilor
ipopoarelor”,aspusel.
Cstoria, “ca celul de baz a statului”, a fost
modelat i de credina cretin. “Europa nu va mai fi
Europa dac aceast celul de baz a construciei
sociale dispare sau este substanial transformat. [...]
Cutoiitimprincepericoletreceastzicstoriaifamilia.PapaBenedictaexplicatc
pe de o parte sunt în pericol “datorit erodrii valorilor ei profunde – stabilitatea i
indisolubilitatea, precum i datorit liberalizrii tot mai largi a dreptului la divor i
obiceiuluitotmairspânditalconcubinajuluifrformejuridiceifrproteciaceo
arecstoria”.Pedealtparte,riscurilevinidela“diferiteletipurideuniunicenuîi
autemelieînistoriaculturiiilegislaturiieuropene”.
“Biserica nu poate s aprobe iniiative legislative care implic o susinere a
modelelor alternative de via de cuplu i familie”, a continuat Pontiful. “Acestea
contribuie la slbirea principiilor legii naturale i, de aceea, la relativizarea întregii
legislaii.”Deaceea“SfântulScaunurmretecuintereseforturileautoritilorpolitice
deelaborareauneischimbriînconstituie”,pentruaseface“referinînpreambulla
motenireacretin”.“Estedeasemeneadedoritcanouaconstituiesfieinspiratde
valorilecretine,înparticularînceeaceprivetepoziiacstorieiifamilieiînsocietate
iaprareavieii.”
Sfântul Printe a spus c Ungaria “a ocupat un rol important în comunitatea
naiunilor”.CamembraUniuniiEuropene,ara“îiaduceocontribuieimportantla
corul vocilor statelor Europei”. A subliniat în special anul viitor când, “pentru prima
oar, va fi rândul Ungariei s îi asume preedinia Conciliului Uniunii Europene”. A
menionatic“dupreînnoirearelaiilordintreSfântulScauniRepublicaUngarîn
1990,afostposibildezvoltareauneinoiîncrederiîntrundialogactiviconstructivcu
BisericaCatolic”.LafinalPontifuliaexprimatsperanac“rnileprofundealeacelei
viziuni materialiste a omului care sa aezat în inimile cetenilor rii Dvs pentru
aproape45deani,vacontinuassevindeceîntrunclimatdepace,libertateirespect
pentrudemnitateaomului”.
i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri i tiri itiri itiri i
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