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Iubiţi fraţi şi surori,
Postul Mare ne oferă încă o dată oportunitatea de a reflecta
asupra inimii vieţii creştine: caritatea. De fapt, acesta este un
timp propice pentru ca, ajutaţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi
de sacramente, să reînnoim drumul nostru de credinţă, atât
personal cât şi comunitar. Este un parcurs marcat de rugăciune şi de împărtăşire, de tăcere şi de
post, aşteptând să trăim bucuria pascală.
Anul acesta doresc să propun câteva gânduri în
lumina unui scurt text luat din Scrisoarea către
Evrei: “Să fim atenţi unii faţă de alţii pentru
a da impuls carităţii şi faptelor bune”
(10,24). [...]
1. “Să fim atenţi“: responsabilitatea faţă de
fratele. Primul element este invitaţia de “a fi
atenţi”: verbul grec folosit este katanoein, care
înseamnă a observa bine, a fi atenţi, a privi cu
conştiinţă, a ne da seama de o realitate. […]Deci
verbul care deschide îndemnul nostru invită să
ne îndreptăm privirea spre celălalt, înainte de
toate spre Isus, şi să fim atenţi unii faţă de alţii,
să nu ne arătăm străini, indiferenţi faţă de soarta
fraţilor. […] Şi astăzi Dumnezeu ne cere să fim “păzitorii”
fraţilor noştri (cf. Gen 4,9), să instaurăm relaţii caracterizate
de grija reciprocă, de atenţie faţă de binele celuilalt şi faţă de tot
binele său. Marea poruncă a iubirii faţă de aproapele cere şi
solicită conştiinţa că am o responsabilitate faţă de cel care, ca
şi mine, este creatură şi fiu al lui Dumnezeu: faptul de a fi
fraţi în umanitate şi, în multe cazuri, şi în credinţă trebuie să
ne facă să vedem în celălalt un adevărat alter ego, iubit în mod
infinit de Domnul. Dacă noi cultivăm această privire de fraternitate, solidaritatea, dreptatea, precum şi milostivirea şi
compasiunea vor apare în mod natural din inima noastră.
[…]
Atenţia faţă de celălalt comportă a dori pentru el sau pentru
ea binele, sub toate aspectele: fizic, moral şi spiritual. Cultura
contemporană pare că a pierdut simţul binelui şi al răului, în
timp ce trebuie reafirmat cu forţă că binele există şi învinge,
pentru că Dumnezeu este “bun şi face binele” (Ps 119,68).
Binele este ceea ce trezeşte, protejează şi promovează viaţa,
fraternitatea şi comuniunea. Responsabilitatea faţă de aproapele înseamnă deci a voi şi a face binele celuilalt, dorind ca şi
el să se deschidă la logica binelui; a ne interesa de fratele înseamnă a deschide ochii cu privire la necesităţile sale. Sfânta
Scriptură avertizează cu privire la pericolul de a avea inima
împietrită de un soi de “anestezie spirituală” care ne face orbi
faţă de suferinţele celuilalt. […] Niciodată nu trebuie să fim
incapabili de “a avea milă” faţă de cel care suferă; niciodată
inima noastră nu trebuie să fie aşa de absorbită de lucrurile

Fratelli e sorelle,
la Quaresima ci offre ancora una volta l’opportunità di
riflettere sul cuore della vita cristiana: la carità. Infatti questo è
un tempo propizio affinché, con l’aiuto della Parola di Dio e
dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia
personale che comunitario. E’ un percorso segnato
dalla preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e dal
digiuno, in attesa di vivere la gioia pasquale.
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla
luce di un breve testo biblico tratto dalla Lettera agli
Ebrei: «Prestiamo attenzione gli uni agli altri per
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone» (10,24). [...]
1. “Prestiamo attenzione”: la responsabilità
verso il fratello. Il primo elemento è l’invito a «fare
attenzione»: il verbo greco usato è katanoein,che
significa osservare bene, essere attenti, guardare con
consapevolezza, accorgersi di una realtà. […] Quindi,
il verbo che apre la nostra esortazione invita a fissare
lo sguardo sull’altro, prima di tutto su Gesù, e ad
essere attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi
estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli. […]Anche
oggi Dio ci chiede di essere «custodi» dei nostri fratelli (cfr Gen
4,9), di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca,
da attenzione al bene dell’altro e a tutto il suo bene. Il grande
comandamento dell’amore del prossimo esige e sollecita la
consapevolezza di avere una responsabilità verso chi, come
me, è creatura e figlio di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in
molti casi, anche nella fede, deve portarci a vedere nell’altro un
vero alter ego, amato in modo infinito dal Signore. Se
coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la
giustizia, così come la misericordia e la compassione,
scaturiranno naturalmente dal nostro cuore. […]
L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui o per lei il
bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, morale e spirituale. La
cultura contemporanea sembra aver smarrito il senso del bene
e del male, mentre occorre ribadire con forza che il bene esiste
e vince, perché Dio è «buono e fa il bene» (Sal 119,68). Il bene
è ciò che suscita, protegge e promuove la vita, la fraternità e la
comunione. La responsabilità verso il prossimo significa allora
volere e fare il bene dell’altro, desiderando che anch’egli si apra
alla logica del bene; interessarsi al fratello vuol dire aprire gli
occhi sulle sue necessità. La Sacra Scrittura mette in guardia
dal pericolo di avere il cuore indurito da una sorta di «anestesia
spirituale» che rende ciechi alle sofferenze altrui. […] Mai
dobbiamo essere incapaci di «avere misericordia» verso chi
soffre; mai il nostro cuore deve essere talmente assorbito dalle
nostre cose e dai nostri problemi da risultare sordo al grido del
povero. Invece proprio l’umiltà di cuore e l’esperienza

noastre şi de problemele noastre încât să fie surdă la strigătul săracului. În schimb tocmai umilinţa inimii şi experienţa
personală a suferinţei pot să se reveleze ca izvor de trezire
interioară la compasiune şi la empatie: “Cel drept recunoaşte dreptul celor sărmani, în schimb celui rău nu-i pasă” (Pr
29,7). Se înţelege astfel fericirea “celor care plâng” (Mt 5,4),
adică a celor care sunt în stare să iasă din ei înşişi pentru a se
înduioşa de durerea celuilalt. Întâlnirea cu celălalt şi deschiderea inimii la necesitatea lui sunt ocazie de mântuire şi de
fericire.
“A fi atenţi” faţă de fratele cuprinde de asemenea grija faţă
de binele său spiritual. Şi aici doresc să amintesc un aspect al
vieţii creştine care mi se pare căzut în uitare: corectarea fraternă
în vederea mântuirii veşnice. Astăzi, în general, suntem foarte
sensibili la discursul despre grija şi despre caritatea faţă de
binele fizic şi material al celorlalţi, dar se tace aproape de tot
despre responsabilitatea spirituală faţă de fraţi. Nu aşa este
în Biserica din primele timpuri şi în comunităţile cu adevărat
mature în credinţă, în care se îndrăgeşte nu numai sănătatea
corporală a fratelui, ci şi cea a sufletului său pentru destinul
său ultim. În Sfânta Scriptură citim: “Mustră pe cel înţelept,
şi el te va iubi! Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept;
învaţă-l pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult!” (Pr
9,8şu). Cristos însuşi porunceşte să-l mustrăm pe fratele
care comite un păcat (cf. Mt 18,15). […] În lumea noastră
impregnată de individualism este necesar să redescoperim
importanţa corectării fraterne, pentru a merge împreună
spre sfinţenie. Chiar şi “cel drept cade de şapte ori” (Pr
24,16), spune Scriptura şi noi toţi suntem slabi şi greşitori
(cf. 1In 1,8). Deci este o mare slujire a ajuta şi a ne lăsa ajutaţi să ne citim cu adevăr pe noi înşine, pentru a îmbunătăţi
propria viaţă şi a merge mai corect pe calea Domnului. Mereu este nevoie de o privire care iubeşte şi corectează, care
cunoaşte şi recunoaşte, care discerne şi iartă (cf. Lc 22,61),
aşa cum a făcut şi face Dumnezeu cu fiecare dintre noi.
2. “Unii faţă de alţii“: darul reciprocităţii.
Această “pază” faţă de alţii contrastează cu o mentalitate
care, reducând viaţa numai la dimensiunea pământească, nu
o mai consideră în perspectivă escatologică şi acceptă orice
alegere morală în numele libertăţii individuale. […]
Discipolii Domnului, uniţi cu Cristos prin Euharistie, trăiesc
într-o comuniune care îi leagă pe unii cu alţii ca mădulare
ale unui singur trup. Asta înseamnă că celălalt îmi aparţine,
viaţa sa, mântuirea sa interesează viaţa mea şi mântuirea
mea. Atingem aici un element foarte profund al comuniunii:
existenţa noastră este corelată cu aceea a altora, atât în bine
cât şi în rău; fie păcatul, fie faptele de iubire au şi o dimensiune socială. În Biserică, trup mistic al lui Cristos, se verifică
această reciprocitate: comunitatea nu încetează să facă pocăinţă şi să invoce iertare pentru păcatele fiilor săi, dar se şi
bucură încontinuu şi cu jubilare pentru mărturiile de virtute
şi de caritate care se desfăşoară în ea. “Mădularele să se îngrijească la fel unele de altele” (1Cor 12,25), afirmă sfântul
Paul, pentru ca să fim unul şi acelaşi trup. Caritatea faţă de
fraţi, a cărei exprimare este pomana – tipică practică de Postul Mare împreună cu rugăciunea şi postul – se înrădăcinează în această apartenenţă comună. […]Atunci când un creştin vede în celălalt acţiunea Spiritului Sfânt nu poate decât
să se bucure de asta şi să dea glorie Tatălui ceresc (cf. Mt
5,16).
3. “Pentru a da impuls carităţii şi faptelor bune“: a
merge împreună în sfinţenie.
Această expresie din Scrisoarea către Evrei (10,24) ne stimulea-

personale della sofferenza possono rivelarsi fonte di
risveglio interiore alla compassione e all’empatia: «Il giusto
riconosce il diritto dei miseri, il malvagio invece non intende
ragione» (Pr 29,7). Si comprende così la beatitudine di
«coloro che sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono in
grado di uscire da se stessi per commuoversi del dolore
altrui. L’incontro con l’altro e l’aprire il cuore al suo bisogno
sono occasione di salvezza e di beatitudine.
Il «prestare attenzione» al fratello comprende altresì la
premura per il suo bene spirituale. E qui desidero
richiamare un aspetto della vita cristiana che mi pare caduto
in oblio: la correzione fraterna in vista della salvezza eterna.
Oggi, in generale, si è assai sensibili al discorso della cura e
della carità per il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace
quasi del tutto sulla responsabilità spirituale verso i fratelli.
Non così nella Chiesa dei primi tempi e nelle comunità
veramente mature nella fede, in cui ci si prende a cuore non
solo la salute corporale del fratello, ma anche quella della
sua anima per il suo destino ultimo. Nella Sacra Scrittura
leggiamo: «Rimprovera il saggio ed egli ti sarà grato. Dà
consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il
giusto ed egli aumenterà il sapere» (Pr 9,8s). Cristo stesso
comanda di riprendere il fratello che sta commettendo un
peccato (cfr Mt 18,15). […]Nel nostro mondo impregnato
di individualismo, è necessario riscoprire l’importanza della
correzione fraterna, per camminare insieme verso la santità.
Persino «il giusto cade sette volte» (Pr 24,16), dice la
Scrittura, e noi tutti siamo deboli e manchevoli (cfr 1 Gv
1,8). E’ un grande servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare a
leggere con verità se stessi, per migliorare la propria vita e
camminare più rettamente nella via del Signore. C’è sempre
bisogno di uno sguardo che ama e corregge, che conosce e
riconosce, che discerne e perdona (cfr Lc 22,61), come ha
fatto e fa Dio con ciascuno di noi.
2. “Gli uni agli altri”: il dono della reciprocità.
Tale «custodia» verso gli altri contrasta con una mentalità
che, riducendo la vita alla sola dimensione terrena, non la
considera in prospettiva escatologica e accetta qualsiasi
scelta morale in nome della libertà individuale. […]
I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l’Eucaristia,
vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come
membra di un solo corpo. Ciò significa che l’altro mi
appartiene, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita
e la mia salvezza. Tocchiamo qui un elemento molto
profondo della comunione:la nostra esistenza è correlata
con quella degli altri, sia nel bene che nel male; sia il
peccato, sia le opere di amore hanno anche una dimensione
sociale. Nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, si verifica tale
reciprocità: la comunità non cessa di fare penitenza e di
invocare perdono per i peccati dei suoi figli, ma si rallegra
anche di continuo e con giubilo per le testimonianze di virtù
e di carità che in essa si dispiegano. «Le varie membra
abbiano cura le une delle altre»(1 Cor 12,25), afferma San
Paolo, perché siamo uno stesso corpo. La carità verso i
fratelli, di cui è un’espressione l’elemosina – tipica pratica
quaresimale insieme con la preghiera e il digiuno – si radica
in questa comune appartenenza. […] Quando un cristiano
scorge nell’altro l’azione dello Spirito Santo, non può che
gioirne e dare gloria al Padre celeste (cfr Mt 5,16).
3. “Per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere
buone”: camminare insieme nella santità.
Questa espressione della Lettera agli Ebrei (10,24) ci spinge a
considerare la chiamata universale alla santità, il cammino
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ză să considerăm chemarea universală la sfinţenie, drumul
constant în viaţa spirituală, să aspirăm la carismele cele mai
mari şi la o caritate tot mai înaltă şi mai rodnică (cf. 1Cor
12,31-13,13). Atenţia reciprocă are ca scop stimularea reciprocă la o iubire efectivă tot mai mare, “ca lumina zorilor,
care măreşte strălucirea până la lumina de la amiază” (Pr
4,18), aşteptând să trăim ziua fără de apus în Dumnezeu.
Timpul care ne este dat în viaţa noastră este preţios pentru a
descoperi şi a face faptele de bine, în iubirea lui Dumnezeu.
Astfel Biserica însăşi creşte şi se dezvoltă pentru a ajunge la
maturitatea deplină a lui Cristos (cf. Ef 4,13). În această perspectivă dinamică de creştere se situează îndemnul nostru
de a ne stimula reciproc pentru a ajunge la plinătatea iubirii
şi a faptelor bune.
Din păcate este mereu prezentă tentaţia lâncezelii, a sufocării Spiritului, a refuzării de “a investi talanţii” care ne-au fost
dăruiţi pentru binele nostru şi al celuilalt (cf. Mt 25,25şu).
Toţi am primit bogăţii spirituale sau materiale utile pentru
împlinirea planului divin, pentru binele Bisericii şi pentru
mântuirea personală (cf. Lc 12,21b; 1Tim 6,18). Maeştrii spirituali amintesc că în viaţa de credinţă cel care nu înaintează
dă înapoi. […]
În faţa unei lumi care cere de la creştini o mărturie reînnoită
de iubire şi de fidelitate faţă de Domnul, toţi să simtă urgenţa de a se strădui pentru a se întrece în caritate, în slujire şi
în fapte bune (cf. Evr 6,10). Această chemare este deosebită
de puternică în timpul sfânt de pregătire pentru Paşte. Cu
urarea unui Post Mare sfânt şi rodnic, vă încredinţez mijlocirii Sfintei Fecioare Maria şi din inimă vă împart tuturor
Binecuvântarea Apostolică.

costante nella vita spirituale, ad aspirare ai carismi più
grandi e a una carità sempre più alta e più feconda (cfr 1 Cor
12,31-13,13). L’attenzione reciproca ha come scopo il
mutuo spronarsi ad un amore effettivo sempre maggiore,
«come la luce dell’alba, che aumenta lo splendore fino al
meriggio» (Pr 4,18), in attesa di vivere il giorno senza
tramonto in Dio. Il tempo che ci è dato nella nostra vita è
prezioso per scoprire e compiere le opere di bene,
nell’amore di Dio. Così la Chiesa stessa cresce e si sviluppa
per giungere alla piena maturità di Cristo (cfr Ef 4,13). In
tale prospettiva dinamica di crescita si situa la nostra
esortazione a stimolarci reciprocamente per giungere alla
pienezza dell’amore e delle buone opere.
Purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepidezza,
del soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i talenti» che
ci sono donati per il bene nostro e altrui (cfr Mt 25,25s).
Tutti abbiamo ricevuto ricchezze spirituali o materiali utili
per il compimento del piano divino, per il bene della Chiesa
e per la salvezza personale (cfr Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). I
maestri spirituali ricordano che nella vita di fede chi non
avanza retrocede. […]
Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonianza rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti sentano l’urgenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel
servizio e nelle opere buone (cfr Eb 6,10). Questo richiamo
è particolarmente forte nel tempo santo di preparazione alla
Pasqua. Con l’augurio di una santa e feconda Quaresima, vi
affido all’intercessione della Beata Vergine Maria e di cuore
imparto a tutti la Benedizione Apostolica.

Din Catehismul Bisericii Catolice

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

(nr. 2041-2043):

(nr. 2041-2043):

PORUNCILE BISERICII

I PRECETTI DELLA CHIESA

Poruncile Bisericii se plasează pe această linie a vieţii morale
legate de viaţa liturgică şi care se hrăneşte din ea. Caracterul
obligatoriu al acestor legi pozitive promulgate de autorităţile
pastorale are ca scop să garanteze credincioşilor un minim
indispensabil în spiritul de rugăciune şi în efortul moral, în
creşterea iubirii faţă de Dumnezeuşi faţă de aproapele:
Prima poruncă ("Să asculţi Sfânta Liturghie în duminici şi
sărbători") cere credincioşilor să participe la celebrarea
euharistică la care se adună Comunitatea creştină, în ziua
care comemorează Învierea Domnului.
A doua poruncă ("Să-ţi mărturiseşti toate păcatele cel puţin
o dată pe an") asigură pregătirea pentru Euharistie prin
primirea sacramentului Reconcilierii, care continuă lucrarea
de convertire şi de iertare a Botezului.
A treia poruncă ("Să primeşti Sfânta Împărtăşanie cel puţin
de Paşti") garantează un minim în primirea Trupului şi
Sângelui Domnului în legătură cu sărbătorile pascale,
originea şi centrul Liturgiei creştine.
A patra poruncă ("Să sfinţeşti Sărbătorile de poruncă")
completează respectarea duminicii cu participarea la
principalele sărbători liturgice, care cinstesc misterele
Domnului, pe Fecioara Maria şi pe Sfinţi.
A cincea poruncă ("Să respecţi postul şi abstinenţa
prescrise") asigură timpurile de asceză şi de pocăinţă care ne
pregătesc pentru sărbătorile liturgice; ele contribuie la
dobândirea stăpânirii asupra instinctelor şi a libertăţii inimii.
Credincioşii mai au şi obligaţia să se îngrijească, fiecare după
posibilităţile sale, de necesităţile materiale ale Bisericii.

I precetti della Chiesa si collocano in questa linea di una vita
morale che si aggancia alla vita liturgica e di essa si nutre. Il
carattere obbligatorio di tali leggi positive promulgate dalle
autorità pastorali, ha come fine di garantire ai fedeli il minimo
indispensabile nello spirito di preghiera e nell'impegno
morale, nella crescita dell'amore di Dio e del prossimo.
Il primo precetto ("Partecipa alla Messa la domenica e le altre
feste comandate e rimani libero dalle occupazioni del lavoro")
esige dai fedeli che santifichino il giorno in cui si ricorda la
risurrezione del Signore
Il secondo precetto ("Confessa i tuoi peccati almeno una
volta all'anno") assicura la preparazione all'Eucaristia
attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione,
che continua l'opera di conversione e di perdono del
Battesimo.
Il terzo precetto ("Ricevi il sacramento dell'Eucaristia almeno
a Pasqua") garantisce un minimo in ordine alla recezione del
Corpo e del Sangue del Signore in collegamento con le feste
pasquali, origine e centro della liturgia cristiana.
Il quarto precetto ("In giorni stabiliti dalla Chiesa astieniti dal
mangiare carne e osserva il digiuno") assicura i tempi di ascesi
e di penitenza, che ci preparano alle feste liturgiche e a farci
acquisire il dominio sui nostri istinti e la libertà di cuore.
Il quinto precetto ("Sovvieni alle necessità della Chiesa")
enuncia che i fedeli sono tenuti a venire incontro alle
necessità materiali della Chiesa, ciascuno secondo le proprie
possibilità.
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PF LUCIAN MUREŞAN CREAT
CARDINAL AL BISERICII CATOLICE

S.B. LUCIAN MUREŞAN È STATO
CREATO CARDINALE DELLA CHIESA
CATTOLICA

Sâmbătă 18 februarie 2012 Papa Benedict al XVI-lea a
celebrat un nou Consistoriu Ordinar Public. Cu această
ocazie au fost creaţi 22 de noi Cardinali ai Bisericii Catolice,
printre care şi Preafericitul Părinte Lucian Mureşan,
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică. Consistoriul a avut loc în Bazilica Sf. Petru
din Vatican, debutând cu o procesiune a noilor purpuraţi,
plecând de la capela Sfântului Sebastian unde se află
mormântul Fericitului Ioan Paul al II-lea,
până la altarul central al Bazilicii. La
momentul liturgic prescris, fiecare
Cardinal a urcat la altarul Confesiunii
Sfântului Apostol Petru unde a primit
bereta roşie, simbol al dăruirii până la
vărsarea sângelui din dragoste faţă de
Biserică, inelul de Cardinal având
încrustate figurile Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel şi o stea ce o reprezintă pe Maica
Domnului, precum şi decretul de numire
conţinând numele bisericii al cărei titular devenea noul
Cardinal, şi care pentru Preafericitul Lucian este biserica
Sfântului Atanasie de la Roma. După această ceremonie,
Preafericitul Lucian, împreună cu membrii Sfântului Sinod
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu
Arhiepiscopul Romano-Catolic de Bucureşti Ioan Robu şi
cu Episcopul Romano-Catolic de Iaşi Petru Gherghel, au
participat la un prânz festiv oferit de Congregaţia pentru
Bisericile Orientale, la care au fost prezenţi la invitaţia
Cardinalului Leonardo Sandri Prefectul Congregaţiei pentru
Bisericile Orientale mai mulţi purpuraţi printre care decanul
Colegiului Cardinalilor, Eminenţa Sa Angelo Sodano,
Arhiepiscopul de Viena Christoph Schönborn, precum şi
alţi invitaţi.
În după-amiaza zilei de sâmbătă 18 februarie, noul Cardinal,
Preafericirea Sa Lucian, a binecuvântat în foaierul Aulei
Paul al VI-lea din Vatican sutele de credincioşi veniţi cu
acest prilej din România din toate Eparhiile greco-catolice,
precum şi din diaspora. În acelaşi context, Cardinalul Lucian
a fost felicitat de către Secretarul de Stat al Sanctităţii Sale,
Cardinalul Tarcisio Bertone, de Cardinalul Angelo
Bagnasco, preşedintele Conferinţei Episcopale Italiene, de
monseniorul Georg Ganswein, secretarul personal al
Sfântului Părinte Papa Benedict, şi de alte înalte feţe
bisericeşti. La acest moment istoric pentru Biserica Română
Unită cu Roma şi pentru întreaga ţară au fost prezenţi
importanţi reprezentanţi ai vieţii politice din România. În
seara zilei de sâmbătă a fost organizată o recepţie oferită de
Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun în cinstea
noului Cardinal Român, ocazie cu care Excelenţa Sa
Ambasadorul Bogdan Tătaru-Cazaban a exprimat aprecierea
Statului Român pentru această numire care onorează
întreaga naţiune română. Cardinalul Lucian, în discursul
rostit cu această circumstanţă a mulţumit distinselor
autorităţi prezente, şi tuturor invitaţilor.
Duminică 19 februarie 2012, Sfântul Părinte Papa Benedict
al XVI-lea a celebrat în Bazilica Sfântul Petru Sfânta Liturghie împreună cu noii Cardinali. Suveranul Pontif a subliniat
în cuvântul său de învăţătură aspectul universalităţii Bisericii
Catolice care se exprima şi prin celebrarea acestui Consistoriu, invitând noii purpuraţi la o adâncă conştientizare a misi-

Sabato, 18 febbraio 2012, il Papa Benedetto XVI celebrò un
nuovo Concistoro pubblico Ordinario. In questa occasione
furono creati 22 nuovi Cardinali della Chiesa Cattolica, tra
cui anche il Beatissimo Padre Lucian Muresan, Arcivescovo
Maggiore della Chiesa Romena Unita con Roma, GrecoCattolica. Il Concistoro ebbe luogo nella Basilica di S. Pietro
in Vaticano, iniziando con la processione dei nuovi
porporati fatta procedere dalla Cappella di S.
Sebastiano, dove si trova la tomba del beato
Giovanni Paolo II, fino all’altare centrale
della Basilica. Nel momento liturgico
indicato, ogni Cardinale salì l’altare della
confessione, dove ricevette la berretta rossa,
simbolo della donazione sino all’effusione
del sangue per l’amore alla Chiesa, l’annello
Cardinalizio che aveva coniate le figure dei
santi apostoli Pietro e Paolo ed una stella
che rappresentava la Madre di Dio, ed anche
il decreto di nomina contenente il nome della chiesa di cui il
nuovo Cardinale ne diventava titolare, che per S.B. Lucian
fu la Chiesa di S.Atanasio di Roma. Finita questa cerimonia,
Sua Beatitudine Lucian, assieme ai membri del S.Sinodo
della Chiesa Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica, con
l’Arcivescovo romano-cattolico di Bucarest Ioan Robu ed il
vescovo romano-cattolico di Iasi Petru Gherghel, hanno
preso parte ad un pranzo festivo offerto dalla
Congregazione per le Chiese Orientali, al quale, dietro
l’invito del Prefetto Card. Leonardo Sandri, furono presenti
più porporati, tra cui il decano del Collegio dei Cardinali,
S.Em. Angelo Sodano, l’Arcivescovo di Viena Christoph
Schönborn, insieme ad altri ospiti.
Nel pomeriggio del 18 febbraio, il novello Cardinale
S.B.Lucian, nell’aula Paolo VI del Vaticano, ha benedetto i
fedeli venuti per l’occorrenza da tutte le Eparchie grecocattoliche dalla Romania e dalla diaspora. Nel medesimo
contesto, il Cardinale Lucian ricevette le felicitazioni del
Card. Tarcisio Bertone, del Card. Angelo Bagnasco, il
presidente della CEI, e del Mons. Georg Ganswein, il
segretario personale di S.S. il Papa Benedetto, e di altri
presuli. A questo momento di importanza storica per la
Chiesa Romena Unita con Roma e per l’intera nazione
furono presenti importanti rappresentanti della vita politica
della Romania. La sera del sabato, fu organizzato un
solenne ricevimento nell’Ambasciata della Romania presso
la S.Sede, nell’onore del novello Cardinale romeno,
occasione in cui S.E. l’Ambasciatore Bogdan TătaruCazaban espresse l’apprezzamento dello Stato Romeno per
questa nomina, che onora l’intera nazione romena. Nel
discorso pronunciato in questa circostanza, il Cardinale
Lucian ringraziò le illustri autorità presenti ed i numerosi
ospiti.
Domenica, 19 febbraio 2012, il Santo Padre Papa Benedetto
XVI celebrò nella Basilica Vaticana la S. Messa assieme ai
novelli Cardinali. Nella sua omelia, il Sommo Pontefice
sottolineò l’universalità della Chiesa Cattolica, che fu
espressa anche mediante la celebrazione di questo
Concistoro, invitando i novelli porporati ad una piena
coscientizzazione della missione alla quale sono chiamati al
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unii la care sunt chemaţi în slujirea poporului lui Dumnezeu, şi în spirit de colaborare cu urmaşul Sfântului Petru.
Tot în cursul zilei de duminică, la tradiţionala rugăciune Angelus, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea s-a adresat sutelor
de pelerini prezenţi la Roma pentru această sărbătoare, rostind în limba română: “Salut pelerinii de limba română veniţi la Roma pentru Consistoriu. Rugăciunea la Mormintele
Apostolilor să vă întărească credinţa şi entuziasmul de a
vesti Evanghelia”. În agapa frăţească organizată cu acest
prilej la Colegiul Pontifical Ucrainean Sf. Iosafat de la
Roma, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, mulţumind
mulţimii de pelerini prezenţi, a anunţat numirea de către
Congregaţia pentru Bisericile Orientale a noului Rector al
Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, în persoana
părintelui Gabriel Buboi.
Luni, 20 februarie, în Aula Paul al VI-lea din Vatican,
Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a acordat o
audienţă generală noilor Cardinali şi tuturor pelerinilor
provenind din întreaga lume prezenţi în Cetatea Eternă
pentru acest eveniment. Eminenţa Sa Cardinalul Lucian i-a
mulţumit Sfântului Părinte pentru această mare onoare
acordată Bisericii Greco-Catolice şi României, oferindu-i în
dar o icoană a Bunului Păstor. Sfântul Părinte, adresându-se
Întâistătătorului Bisericii Române Unite şi credincioşilor
prezenţi, a rostit din nou în limba română următoarele
cuvinte: “Salut cu bucurie pe Preafericirea Sa Lucian
Mureşan şi pe voi toţi, credincioşi din România, care aţi
dorit să vă strângeţi în jurul iubitului vostru Păstor, pe care
l-am creat Cardinal. Împreună cu voi salut întregul popor
român şi Patria voastră, legată acum şi mai mult de Sediul
Sfântului Petru! Binecuvântarea mea să vă susţină mereu.”
pr. Cristian Crişan
preluat de pe : http://www.catholica.ro/2012/02/20/pflucian-muresan-creat-cardinal-al-bisericii-catolice/

servizio del popolo di Dio, in stretta collaborazione col
successore di Pietro. Sempre nel corso della domenica, nel
tradizionale Angelus, il S.Padre Benedetto XVI salutò le
centinaia di pellegrini presenti a Roma per questa festa,
pronunziando in lingua romena: “Saluto i pellegrini di
lingua romena venuti a Roma per il Concistoro. La
preghiera presso le tombe degli apostoli rafforzi la vostra
fede e l’entusiasmo per l’annuncio del Vangelo”. Durante
l’agape fraterna organizzata per l’occorrenza presso il
Colleggio Pontificale Ucraino S.Giosafat di Roma, S.B. il
Cardinale Lucian, ringraziando il gruppo di pellegrini
presenti, annunciò da parte della Congregazione per le
Chiese Orientali, la nomina del nuovo rettore del Pontificio
Collegio Pio Romeno, nella persona del P.Gabriel Buboi.
Lunedì, 20 febbraio, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il
S.Padre Benedetto XVI ha ricevuto in udienza generale i
novelli Cardinali e tutti i pellegrini venuti da tutto il mondo
nell’Urbe Eterna per questo evento. S.Em. il Cardinale
Lucian ringraziò il S.Padre per questo grande onore
conferito alla Chiesa Greco-Cattolica ed alla Romania,
offrendogli in dono un’icona del Buon Pastore.
Rivolgendosi al Primante della Chiesa Romena Unita ed ai
fedeli presenti, il S.Padre espresse in lingua romena le
seguenti parole: “Saluto con gioia Sua Beatitudine Lucian
Muresan, e voi tutti, fedeli dalla Romania, che avete voluto
stringervi attorno al vostro amato Pastore, che ho creato
Cardinale. Assieme a voi, saluto l’intero popolo romeno e la
vostra Patria, ora legata ancor più forte alla sede di S.Pietro!
La mia benedizione vi sostenga sempre”.
p. Cristian Crişan
Preso da: http://www.catholica.ro/2012/02/20/pf-lucianmuresan-creat-cardinal-al-bisericii-catolice/

IL CARDINALE VESTITO
NELLA TUNICA NERA

CARDINALUL ÎMBRĂCAT
CU TUNICĂ NEAGRĂ

Quando è stata la volta di ricevere le insegne
specifiche di cardinale, Sua Beatitudine Lucian
Mureşan è salito con difficoltà fino al Santo
Padre. Si trattava della cerimonia della creazione
dei 22 cardinali, avvenuta sabato 18 febbraio
2012.
Giunto al cospetto de Santo Padre, egli si è
inchinato con umiltà, ma anche con un sorriso
che sembrava provenire da un altro mondo, ha
ricevuto la “croce” di cardinale. Alcuni la
chiamano dignità, ma in realtà è un peso oltre a
quelli già accettati all’ordinazione presbiterale e
poi episcopale.
Ciò che era diverso nel “nostro cardinale” era la
sua “mantia” o tunica orientale. Tutti i cardinali
indossavano le caratteristiche vesti rosse, ma lui
“il cardinale romeno” aveva di sopra all’abito
cardinalizio una tunica nera. I curiosi si sono allora chiesti:
“Perché?”. Perché è diverso il cardinale romeno?”.
La risposta si è rivelata solo a coloro che sono andati al di là
con le domande. Si tratta di una veste specifica del rito
orientale. Là, dinnanzi al Santo Padre, il nuovo cardinale ha
indossato assieme alla sua tunica nera tutta la sofferenza
della Chiesa Greco-Cattolica di Romania e dei romeni, in
generale. Ha portato gli anni difficili del periodo comunista,

Când i-a venit rândul să primească însemnele specifice cardinalului,
Preafericirea Sa Lucian Mureşan a urcat
cu greu până la Sfântul Părinte. E vorba
de ceremonia creării a douăzeci şi doi de
nou cardinali, din ziua de sâmbătă, 18
februarie 2012.
A ajuns în faţa Sfântului Părinte, s-a
aplecat şi, cu umilinţă, dar şi cu zâmbetui venit parcă dintr-o altă lume, a acceptat
"crucea" de cardinal. Unii o numesc
demnitate, dar în realitate e o greutate în
plus la crucea deja acceptată o dată cu
hirotonirea ca preot şi apoi ca episcop.
Ceea ce era diferit la "cardinalul nostru",
era mantia sau tunica. Toţi cardinalii erau
îmbrăcaţi în roşul specific, doar el, "cardinalul român" avea
pe deasupra o tunică neagră. Iar "curioşii" s-au întrebat repede: "De ce?" "De ce e diferit cardinalul român?"
Iar răspunsul le-a venit doar celor care au mers mai departe
cu întrebările. E un veşmânt specific ritului oriental şi nimic
mai mult. Tunica Eminenţei Sale însă a spus şi spune mult
mai mult decât simplul fapt că este specifică ritului oriental.
Acolo, în faţa Sfântului Părinte, noul cardinal a purtat o dată
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cu tunica sa neagră toată suferinţa Bisericii Greco-Catolice
din România, a Bisericii Romano-Catolice, a românilor în
general. A purtat anii grei ai perioadei comuniste, dar şi
"stângăciile" perioadei de după. A purtat bisericile încă
neprimite, a purtat povara "modernismului şi a
libertinajului" care, încet, încet, pare să cuprindă şi România.
A purtat copiii nenăscuţi, familiile destrămate, i-a purtat pe
toţi cei care din dorinţa unui trai mai bun, au fost nevoiţi să
emigreze. A purtat suferinţa unui întreg popor. Şi aceasta,
doar într-o mantie...
Iar între cei prezenţi, veniţi să-l susţină, să-i fie aproape, aşa
cum i-au fost mereu de-a lungul timpului, mulţi credincioşi,
preoţi şi toţi episcopii greco-catolici, dar şi romano-catolici,
dorind parcă să-i reprezinte pe toţi românii catolici din
Italia..., pe toţi cei care ar fi vrut să fie prezenţi, dar, din
diferite motive, nu erau.
A doua zi, duminică, 19 februarie, în aceeaşi măreaţă
bazilică, "San Pietro", înveşmântată în toată splendoarea ei,
a avut loc celebrarea sfintei Liturghii de către Sfântul
Părinte papa Benedict al XVI-lea, împreună cu toţi cei 22 de
cardinali.
Pr. Felician Tiba
Preluat de pe: http://www.bru-italia.eu/news_207_ro.php

ma anche “le incapacità” del quello seguente. Ha portato le
chiese che non sono state restituite, ha portato il peso del
“modernismo e del libertinaggio”, che sembrano piano
piano contaminare anche la Romania. Ha portato i bambini
non-nati, le famiglie smembrate, ha portato tutti coloro che
per desiderio di una vita migliore, sono stati costretti ad
emigrare. Ha portato la sofferenza di un intero popolo. E
questo solo in una “tunica”…
Tra i presenti, venuti a sostenerlo, ad essergli vicini, così
come sempre gli sono stati vicini nel tempo, molti fedeli,
sacerdoti e tutti i vescovi greco-cattolici, ma anche di rito
latino, che sembravano rappresentare tutti i cattolici romeni
d’Italia… tutti coloro che avrebbero voluto essere presenti,
ma che per differenti motivi, non erano potuti venire a
Roma.
Il giorno dopo, domenica 19 febbraio, in quella
meravigliosa Basilica di San Pietro, addobbata in tutto il suo
splendore, ha avuto luogo la celebrazione della Santa
Liturgia officiata dal Santo Padre, Papa Benedetto XVI con
i 22 cardinali.
Pr. Felician Tiba
Testo preso da: http://www.bru-italia.eu/news_207_it.php

PELLEGRINAGGIO ANNUALE ALLA
BASILICA S.ANTONIO DI PADOVA

PELERINAJUL ANUAL LA BAZILICA
SFÂNTUL ANTON DIN PADOVA

Come ogni anno, le comunità romene greco-cattoliche
d’Italia organizzano, il 18 marzo 2012, il Pellegrinaggio
annuale nella basilica di Sant’Antonio di Padova. […]
Quest’anno il programma sarà denso di avvenimenti e
consterà sia di momenti di preghiera, testimonianza, canti e
catechesi. La Divina Liturgia inizierà alle ore 12.15 e sarà
presieduta da Sua Eccellenza Mihai Frăţilă, vescovo ausiliare
di Alba Iulia şi Făgăraş e vicario di Bucarest. Alla
celebrazione, oltre ai sacerdoti che seguono le comunità
romene, parteciperà anche Mons. Giancarlo Perego,
direttore generale della Fondazione „Migrantes”. I
responsabili della comunità sono pregati di presentarsi in
tempo opportuno per riservare i posti nella Basilica.

Ca în fiecare an, comunităţile româneşti greco-catolice din
Italia organizează, în data de 18 martie 2012, Pelerinajul
anual la Bazilica Sfântul Anton din Padova. […] În acest an,
programul va fi unul bogat în evenimente şi va consta din
momente de rugăciune, mărturie, cântece şi cateheză. Dumnezeiasca Liturghie va începe la ora 12,15 şi va prezidată de
către PS Mihai Frăţilă, episcop auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş şi vicar al Bucureştilor. La celebrare, în afara preoţilor
care deservesc comunităţile româneşti din Italia, va participa
şi Mons. Giancarlo Perego, directorul General al Fundaţiei
„Migrantes”.Responsabilii comunităţilor sunt rugaţi să se
prezinte în timp oportun pentru a face rezervarea locurilor
în bazilică.
P. Raimondo Salanschi
Preluat de pe: http://www.bru-italia.eu/news_201_ro.php

P. Raimondo Salanschi
Testo preso da: http://www.bru-italia.eu/news_201_it.php

PS MIHAI FRĂŢILĂ

S.E. MONS. MIHAI FRĂŢILĂ

Episcopul care va conduce pelerinajul
românilor la Bazilica Sf. Anton
în 18 martie 2012

Il Vescovo che guiderà il pellegrinaggio dei
romeni presso la Basilica di S.Antonio, il
prossimo 18 marzo 2012

PS Mihai este Episcopul auxiliar al Blajului,
având sediul la Bucureşti.
Provine dintr-o familie cu importante tradiţii
preoţeşti, fiind educat ca fiu al Bisericii Române
Unite de către bunicii paterni.
Este absolvent al Liceului teoretic (Colegiul
naţional) “Horea, Cloşca şi Crişan” din AlbaIulia (1989). Studiază apoi teologia la Blaj (19901991) şi Roma (1991-1996) la Universităţile Urbaniana şi
Gregoriana cu bursă de studiu la Colegiului Pontifical Pio
Romeno.
Este hirotonit preot la Blaj, în data de 11 august 1996,
pentru Arhieparhia de Făgăraş şi Alba-Iulia prin punerea
mâinilor Înalt Preasfinţitului Lucian.

S.E. Mons. Fraţilă è il Vescovo ausiliario di Blaj,
avendo la sede a Bucarest.
E’ originario da una famiglia con notevoli
tradizioni sacerdotali, essendo educato dai nonni
paterni quale figlio della Chiesa Romena Unita.
Ha conseguito il Liceo “Horea, Cloşca şi Crişan”
din Alba-Iulia (1989). Ha studiato poi la teologia
a Blaj (1990-1991) e Roma (1991-1996), presso
le Università Urbaniana e Gregoriana, quale beneficiario di
una borsa di studio nel Pontificio Collegio “Pio Romeno”.
Fu ordinato sacerdote a Blaj, l’11 di agosto 1996, per
l’Arcieparchia di Făgăraş e Alba-Iulia, per l’imposizione
delle mani di S.E. Mons. Lucian Muresan.
Fra 1996-1998 segue i corsi di specializzazione in teologia
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Între anii 1996 şi 1998 urmează cursurile specializării în
teologie liturgică la Institutul catolic din Paris, unde susţine
lucrarea de master Itinerariul baptismal al curăţiei. Aspecte ale
purificării în ritualul de botez al tradiţiei bizantine (publicată în
franceză, Viaţa creştină, Cluj 2001, Intellectus fidei 4). În
acelaşi timp a activat ca vicar al Misiunii greco-catolice
române din capitala Franţei.
Se reîntoarce la Roma în 1998 ca asistent al rectorului
Colegiului Pontifical Pio Romeno, iar între anii 1999 şi 2005
îndeplineşte funcţia de vice-rector al aceleiaşi instituţii. Din
data de 1 octombrie 2005 la solicitarea Ierahiei grecocatolice din patrie este numit de Congregaţia pentru
Bisericile Orientale rector al Colegiului.
La 20 iunie 2007, este ales de către Sinodul Episcopilor
Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică ca
episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş,
alegere proclamată de Sfântul Părinte Papa Benedict XVI la
27 octombrie 2007.
Hirotonia întru episcopat o primeşte în Catedrala Sfânta
Treime din Blaj, la 16 decembrie 2007, iar la 4 mai 2008 este
instalat solemn la Bucureşti ca episcop auxiliar al
Arhieparhiei de Alba-Iulia şi Făgăraş cu sediul în capitală.

liturgica presso l’Istituto cattolico di Parigi, ove difende la
tesi di licenza L’itinerario battesimale della purificazione. Aspetti
della purificazione nel rito del battesimo della tradizione bizantina
(pubblicata in francese, Viaţa creştină, Cluj 2001, Intellectus
fidei 4). Nello stesso tempo, ha lavorato quale cappellano
della Missione greco-cattolica romena nella capitale della
Francia.
Ritorna a Roma nel 1998, quale assistente del rettore del
Pontificio Collegio Pio Romeno, e, fra il 1999-2005 svolge
l’incarico di vice-rettore della medesima istituzione. Dal 1°
ottobre 2005, dietro la richiesta dell’episcopato grecocattolico romeno viene nominato, da parte della
Congregazione per le Chiese Orientali, quale Rettore del
Collegio.
Il 20 giugno 2007 viene eletto vescovo ausiliario per
l’Arcieparchia di Alba-Iulia e Fagaraş, da parte del Sinodo dei
Vescovi della Chiesa Romena Unita a Roma, decisione
proclamata dal Santo Padre Benedetto XVI il 27 ottobre 2007.
Ricevette l’ordinazione episcopale nella Cattedrale della Ss.ma
Trinità di Blaj, il 16 dicembre 2007, mentre il 4 maggio viene
istallato solennemente a Bucarest, quale vescovo ausiliario per
l’Arcieparchia di Alba-Iulia e Fagaraş, con sede nella capitale.

Vom începe din acest număr publicarea unor pagini de istorie a Bisericii Greco-Catolice. Vom merge înainte publicând fragmente din volumul
Rozalia şi Gheorghe Cosma, Credinţă şi cultură, Vicisitudini şi speranţă, Ed. Citadela, Satu Mare 2011.
Textul care urmează este preluat de la paginile: 325-328.

UNIREA RELIGIOASĂ CU BISERICA ROMEI CATOLICE,
ÎNFĂPTUITĂ LA ALBA IULIA - 1700

Tabloul general al epocii, în Transilvania secolelor XVI-XVII sub aspect politic, social-economic şi religios, înainte de Unirea din 1700 - Alba Iulia
către Anonymus, notarul regelui maghiar Bela al III-lea. Alte
voievodate, pomenite în documentele secolelor XIII-XIV
au fost: Ţara Bârsei, Ţara Făgăraşului, Ţara Almaşului, Ţara
Haţegului, Ţara Maramureşului.
În sec. XI-XIII, Transilvania a fost cucerită de feudalii unguri şi înglobată în Regatul Ungariei, dar şi-a păstrat forma
de organizare, ca voievodat cu o largă autonomie (autonomii
cu caracter românesc), cuceritorii fiind nevoiţi să accepte
organizarea proprie şi legile proprii ale populaţiei locale.
Ungurii au încercat să pătrundă în Transilvania în vremea lui
Menumorut, Glad şi Gelu. Aşezaţi în Câmpia Panonică, au
organizat expediţii în Transilvania, în secolul X, pentru acapararea de noi teritorii, fără a reuşi să pună stăpânire pe ele.
în secolele următoare (XI, XII), vor pune stăpânire pe văile
râurilor Someş, Mureş, Târnave, mai mult nominal şi nu pe
întreg teritoriul Transilvaniei. Transilvania continuă să-şi
păstreze vechea organizare, cu o largă autonomie în raport
cu regatul maghiar. Populaţia băştinaşă a continuat să trăiască în vechile formaţiuni politice, conduse de voievozi români.
Urmărind să-şi consolideze stăpânirea în Transilvania, statul
feudal ungar a adus şi stabilit aici elemente maghiare dintre
cuceritori şi apoi au fost colonizaţi saşi şi secui, în teritoriile
în care locuiesc şi astăzi. Secuii au venit în Transilvania odată
cu ungurii, participând la expediţiile militare maghiare, iar
saşii, în secolul XII. Ungurii şi secuii au venit aici ca urmare
a acţiunilor lor războinice, de cucerire, iar saşii în calitate de
colonişti. Superioritatea numerică în Transilvania au deţinuto însă în permanenţă românii autohtoni, proveniţi din daco-

Tabloul vieţii politice a Europei secolelor X-XVI
în care se situează şi Transilvania. Mutaţiile profunde,
de natură politică, socială şi etnică care au avut loc în
Transilvania, după cotropirea teritoriilor intracarpatice
de către regatul feudal maghiar
Secolele X-XVI au însemnat, în istoria poporului român, o
perioadă social-economică şi politică caracteristică epocii
feudale, cu trăsături generale cunoscute de lumea europeană
de atunci. Perioada la care ne referim a fost aceea:
- a alcătuirii primelor formaţiuni politice cu caracter feudal
(secolele IX-XIII),
- a ultimelor migraţii pe pământul ţării noastre: a pecenegilor
(sec. IX-XI), a cumanilor (sec. IX-XIII), a ungurilor (sec.
IX-XII) şi a mongolilor (sec. XIII),
- a consolidării voievodatului Transilvaniei (sec. XIII-XIV),
- a formării statelor feudale, Ţara Românească (1330-1359) şi
Ţara Moldovei (1359-1365),
- a luptei ţărilor române împotriva tendinţelor expansioniste
şi a dominaţiei turceşti (sec. XIV-XVII); a dorinţei de a scăpa de sub suzeranitatea Porţii;
- a luptei Transilvaniei pentru menţinerea autonomiei sale
faţă de statul ungar (sec. XVI-XVTI),
- a unirii Tării Româneşti, a Moldovei si a Transilvaniei, din
vremea lui Mihai Viteazul (1599-1600).
Primele formaţiuni politice cu caracter feudal incipient, pe
teritoriul Transilvaniei, în sec. X-XI, au fost voievodatele,
dintre care cele mai cunoscute sunt cele conduse de duci,
adică de voievozii Gelu, Glad şi Menumorut, menţionate de
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romanii de după cucerirea Daciei de către împăratul roman
Traian.
În mileniul al doilea, în istoria Transilvaniei au loc evenimente politice importante. Sub aspect politic, s-a constituit,
în 1437, cunoscuta uniune a celor trei naţiuni, sub denumirea de „Unio Trium Nationum", în care erau acceptate ca
naţiuni cu drepturi depline: maghiarii, secuii şi saşii, nu însă
şi românii autohtoni, care erau excluşi din viaţa constituţională a Transilvaniei, deşi ei erau majoritari. Sunt menţinute
vechile structuri în administraţie şi justiţie, funcţionarii făcând parte din rândul naţiunilor privilegiate. S-au menţinut
şi vechile legi şi raporturile vechi între Stări, drepturile si
obligaţiile vechi. Prin Diploma Leopoldină
(1691), Constituţia, s-au confirmat privilegiile
celor „trei naţiuni politice", din membrii cărora puteau fi făcute numirile în funcţii publice,
precum şi drepturile celor patru religii recepte.
În sec. al XV-lea, Transilvania a participat
activ la lupta anti-otomană, Iancu de Hunedoara, devenit regent al Ungariei în 1446, obţinând câteva victorii asupra turcilor, cea mai
importantă fiind cea de la Bălgrad - 1456. Ungaria a fost înfrântă însă de către turci în lupta
de la Mohacs - 1526, iar Transilvania a devenit un principat autonom, sub suzeranitatea
Imperiului Otoman, fiind condusă de principi
maghiari sau români maghiarizaţi.
După un război de 30 de ani, oştile otomane
sunt înfrânte sub zidurile Vienei, în 1683, de
către Habsburgi. Imperiul austriac, condus de dinastia Habsburgilor, a început cucerirea treptată a unor teritorii din
Europa Centrală, aflate până atunci sub dominaţie otomană.
Printre acestea se afla şi Principatul Transilvaniei, a cărui
Dietă a fost nevoită să accepte, la 9 mai 1688,
„protectoratul" împăratului Austriei. Abia prin tratatul de
pace de la Carloviţ, din 26 ian. 1699, Imperiul Otoman recunoştea trecerea Transilvaniei în stăpânirea Habsburgilor.
În ultimii ani din sec. al XVII-lea, în Transilvania se încheie
o perioadă istorică, prin încetarea suzeranităţii otomane, şi
începe alta, prin extinderea aici a regimului imperial austriac.
Statutul Transilvaniei, ca principat de sine stătător, supus

direct împăratului Leopold I (1658-1705) de la Viena, a fost
recunoscut prin prima Diplomă Leopoldină, semnată de
împărat, la 4 dec. 1691, şi devenită, prin cele 18 puncte, o
adevărată constituţie a Transilvaniei, până în 1867. Transilvaniei i s-au alipit acum şi teritoriile denumite „părţile anexe": Maramureşul, Cenadul şi o parte a Banatului. Provincia
Transilvania devine domeniu al Coroanei, condus direct de
Curtea Imperială de la Viena. Practic, Principatul urma să
fie condus de un guvernator, magnatul, ales de Dietă şi confirmat de Curtea de la Viena, ajutat de un Consiliu de 12
membri, guvernul (gubern).
Mutaţiile de natură politică au avut consecinţe însemnate şi
în sfera vieţii social-economice şi a celei spirituale (bisericeşti).
Principala trăsătură a sec. al XVII-lea, în
Transilvania, a fost pauperizarea ţărănimii, în
general, şi a ţărănimii române, în special, populaţia Principatului fiind majoritar românească. Statisticile pentru începutul sec. al XVIIlea erau inexistente. Sunt revelatoare însă cele
de mai târziu. Astfel istoricul D. Prodan, pe
baza unor statistici din a Il-a jumătate a sec. al
XVII-lea, conchide că, în 1762, în Transilvania, fără Banat şi Partium, erau 669.380 de
suflete de români, cărora li se adaugă 2.250 de
preoţi uniţi şi 1.365 neuniţi. Potrivit calculului
realizat în urma conscripţiei Buccow, la 17601762, românii erau 66,46 %, ungurii şi secuii
21,62 %, iar saşii 11,72 %, din totalul populaţiei. în Banat,
din totalul de 317.928 de locuitori- 181.639 - români, 78.780
- sârbi, 8.683 - bulgari, 43.201 - germani, italieni şi francezi,
5.272 - ţigani, 353 - evrei.
În ce priveşte stările sociale, situaţia era următoarea: 262 de
familii de magnaţi, 25.947 de familii din nobilimea mijlocie
şi mică (maghiari, secui şi boieri români din Ţara Făgăraşului), 14.648 de familii de români liberi, 107.945 familii de
iobagi, 45.495 - familii de jeleri. Reiese clar că iobagii români, în primul rând, constituiau categoria socială pauperă.
Inegalităţile, inechităţile sociale erau flagrante.
Va urma în numărul viitor.

ION AGÂRBICEANU (n. 12 septembrie 1882, Cenade, comitatul Alba de Jos - m. 28 mai
1963, Cluj) a fost un scriitor, ziarist şi prozator român, adept al semănătorismului, parlamentar,
academician, preot greco-catolic.
Studii gimnaziale la Blaj (1892-1900), superioare la Facultatea de Teologie din Budapesta (19001904). Preot paroh în Bucium-Şasa, judeţul Alba, (1906-1910), apoi în Orlat, judeţul Sibiu (19101916); retras în timpul primului război mondial în Moldova, de unde a fost evacuat în Rusia,
fiind pentru un timp preot militar în corpul voluntarilor ardeleni (1917-1918). A fost preot şi
protopop în Cluj (din 1930), canonic al Episcopiei de Cluj-Gherla (din 1931).
Pentru activitatea sa literară, ales membru corespondent (1912), apoi activ ( 1925) al Astrei, secretar general al secţiilor literare-ştiinţifice ale Astrei (1925-1940), cu un rol însemnat în Adunările generale anuale ale acesteia, fiind un timp redactor al revistei „Transilvania”. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1919, apoi membru titular al aceleiaşi Academii în
1955 la Secţia de ştiinţe istorice, ştiinţa limbii, literatură și artă. A fost membru în Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor, până la moarte a fost și preşedinte al Sindicatului presei române din Ardeal și Banat (începând cu 1921).
La 28 mai 1963 se stinge din viaţă la Clinica Medicală din Cluj, în urma unui infarct miocardic. Necrologul semnat de Academie şi de Uniunea Scriitorilor evidenţiază bogata și îndelungata sa activitate – peste şase decenii - pe tărâm literar.
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roman publicat pentru întâia oară la Bucureşti în 1920.
Din vol. Ion Agârbiceanu, Scrieri creştine, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008, pp. 95-103.
I. Râvna părintelui Man
Preoteasa aştepta de mult cu cina: ouă fierte, plăcinte cu
brânză, o sticlă cu vin, şi câte bunătăţi nu ştie iscodi o nevastă harnică la lăsatul secului de brânză? Înserarea căzuse
domoală, umedă, plină de miresmele primăverii; prin ferestrele, destul de mici, ale casei parohiale pătrundeau cele din
urmă raze de lumină mohorâtă, ca nişte adieri obosite, venite de departe.
Cânele hăpăi o dată, de două ori, apoi începu să scoată
acel glas ciudat, neexprimabil, pe care-l au toţi cânii când nu
latră, nici nu urlă, ci se tăvălesc, se gudură sub mângâierile
stăpânului, glasul acela prin care ei vor să vorbească în felul
oamenilor.
„În sfârşit" zise veselă, uşurată, preoteasa, apropiindu-se
de fereastră.
Din curte se auzea glasul plin de mângâieri al părintelui
Man.
-Ce-i, Lupu? Ce-i căţălule? îţi pare bine?
Popa Man intră în casă ţinând în mână rămurele de răchită pe care strălucea în lumina lămpii pufuşorul de mătase
albăstrie a mâţişorilor. Din veşmintele lui se desprindea mireasma umedă a primăverii de afară. Părintele era vesel;
ochii lui albaştri erau plini de lumina bunătăţii. Faţa lui întreagă zâmbea.
-Te-aştept de mult, zise veselă preoteasa.
Popa era tânăr, dar zâmbetul de acum îl întinerea si mai
mult.
- Nu face nimic, o să cinăm numaidecât, răspunse părintele, începând să cânte încet o romanţă.
- Eşti vesel. Eşti vesel că vine primăvara! Ştiu eu' zise
preoteasa, apropiindu-se de masă.
- Vai, până se cântă în biserică: „Acum miroseşte a primăvară”, mai este, începu părintele. Şi pentru asta sunt vesel. Ştii unde-am fost? Pe grui. Să vezi ce splendoare a fost!
Niciun băiat n-a lipsit din tot satul. Să fi văzut roatele de
foc, sa fi văzut cum porniseră ţiganii la târg.
Preoteasa se întoarse şi-i zări ghetele pline de tină.
- Adevărat, zise ea, mi-am şi uitat că în seara asta se
„hodăiţează".
- Da, şi se spun versuri usturătoare. Să fi auzit pe ficiori
strigând:
Cine nu ş-a tors căiţii
Să-i cază dinţii!
Cine nu ş-a tors păcişelele,
Să-i cază măselele!
- Oare pe la noi mai sunt câlţi prin cămară? întrebă părintele zâmbind.
Erau amândoi oameni tineri şi astfel bunătăţile pregătite
de preoteasa n-avură a se teme că vor rămâne pe zi de post.
Părintele Man era vesel nu numai pentru că mirosise
primăvara, ci şi pentru că mâine începeau Paresemile. Azi, la
liturghie, spusese o predică despre post, o cuvântare care-i
păruse foarte reuşită, şi care nu era decât introducerea la
predicile ce le va tine în duminicile Postului Mare. Era vesel
deci şi pentru faptul că reuşise să aleagă o serie de cuvântări
aşa de potrivite, pe care le vor asculta un număr tot mai mare de credincioşi.
Popa Man ştia, de patru ani, de când păstorea în
Luncuşoara că, dacă în alte zile ale anului, biserica e aproape
goală, mai ales de bărbaţi, mai ales în vremea lucrului, în

Paresemi, casa Domnului era plină de credincioşi. Adevărat
că biserica din Luncuşoara fusese zidită de curând, într-o
clipă de mare însufleţire şi era prea spaţioasă pentru
poporenii de aici. Poate şi din pricina aceasta i se va fi părut
părintelui Man aproape goală cât ţinea vara, totuşi, el se simţea vinovat pe sine însuşi când biserica nu era plină. Va fi
fost în simţământul acesta al lui şi un strop de vanitate, totuşi, nu l-am putea judeca pentru slăbiciunea asta, ştiind
atâţia preoţi cărora nu le prea păsa de au mulţi ori puţini
creştini în biserică, dumineca şi în sărbători.
Era, deci, vesel părintele Man şi, cum mai băuse şi puţin
vin, şi, cum se ştie încă de la Sfântul Pavel că vinul înveseleşte
inima omului, nu se va mira nimeni dacă vom spune că preoteasa râdea cu ochii plini de lacrimi de glumele părintelui.
- De când te ştiu, totdeauna primăvara ai fost mai bun,
primăvara e patima ta, zise preoteasa umplându-i paharul.
- Da, e adevărat, răspunse părintele. îmi place primăvara. Simt eu aşa că, în fiecare primăvară, Dumnezeu zideşte
din nou lumea. Dar îmi place mai ales partea aceasta din an
pentru că aduce Păresemile.
- Postul? întrebă preoteasa.
- Da, postul şi rugăciunea. Mai ales biserica. Uite, continuă grav părintele, noi suntem numai doi oameni, şi totuşi,
te învârţi, te suceşti, peste tot anul, şi în biserică intri dumineca şi în sărbători. De acum, vrând-nevrând, voi intra în
toată dimineaţa.
- De voie-de-nevoie, nu-i niciun merit, râse preoteasa.
- Nu-i chiar aşa, zise părintele cu seriozitate. Dacă rămâne neschimbat motivul pentru care mergi la biserică, dacă te gândeşti mereu că trebuie, atunci, într-adevăr nu-i
niciun merit. Dar, adevărul e altul: după un răstimp, mergi
din atragere curată, mergi din iubire. Vai, noi oricât ne-am
ţinea de mult, totuşi suntem trupul vândut păcatului, cum zice
Sfântul Pavel sau cum ne-a spus însuşi Mântuitorul: spiritul e
treaz, dar trupul e slab. E de lipsă o silă, de multe ori, ca să
facem binele pe care îl vrem.
Acestea şi multe alte asemenea cuvinte spuse părintele
Man în seara aceea preotesei. Din ce vorbea, din ce era mai
însufleţit şi arăta tot mai limpede neputinţa noastră omenească în îndeplinirea binelui ce-l voim şi lipsa ajutorului
Celui de Sus.
Preotesei, de la o vreme, îi fu somn şi se culcă, iar părintele Man deschise Ceaslovul şi începu să citească; să citească şi să se gândească, să se gândească şi să ofteze
Nu ofta pentru că ar fi fost un mare păcătos, păcătoşii
cei mari, de obicei, nu oftează, decât foarte rar, iar oftând
când nimeni nu-i aude e semnul că au încetat de a mai fi
mari păcătoşi şi că vor să fie buni. Ce păcate mari ar fi putut
avea Părintele Man? când era hirotonit şi căsătorit numai de
patru ani, când parohia lui nu era dintre cele rele şi, mai ales,
când preoteasa lui era tânără, bună şi iubitoare de dreptate?
Ce păcate de moarte să fi avut, când luncuşorenii lui erau
oameni de omenie şi-l cinsteau din cât îi ajuta priceperea?
Un punct întunecos ar fi putut fi în viaţa lui, poate, faptul că
nu avea copii, dar el era încă aşa de tânăr, încât acea voce
puternică ce strigă din cei mai mulţi bărbaţi tată, tată! încă nu
se deşteptase. Se simţea foarte bine şi fără copii, în multe
privinţe el însuşi era încă un copil.
Şi totuşi ofta! Citea psalmii din Ceaslov şi ofta! Ofta
pentru că-şi amintea anii din seminar, anii celui mai curat
9

idealism; ofta pentru că, aducându-şi aminte de simţămintele lui de atunci, se simţea acum foarte sec. Sec şi uscat ca o
scândură. Şi niciodată n-ar fi vrut el să ajungă aici! Şi, iată,
după patru ani, ce mai simţeşte el când citeşte psalmii de
pocăinţă ai lui David? Ce mai simţeşte când trece cu ochii
peste şirele în care se zugrăvesc aşa de plastic patimile Mântuitorului? Ar fi fericit să-i mai vină în ochi o singură lacrimă din nenumăraţii stropi ce-i umezeau ochii în anii seminarului, citind aceleaşi stihuri.
Ofta şi se simţea nenorocit pentru că-i pierise frăgezimea simţămintelor aşa de repede. Se gândea şi nu se simţea
vinovat cu nimic. Nu credea ca-n seminar să fi fost mai bun
ca acum. Ce-a făcut în seminar? Mai nimic, pentru alţii, totul
pentru sine. Şi, de când a ieşit? Hei, totuşi a făcut ceva mai
mult! Şi totuşi, simţirile lui fragede se uscaseră parcă deodată, părea că trecuse un vânt secetos prin ele.
El se învinovăţea pe sine şi aceasta era semnul cel mai
învederat că era încă bun; nu ştia că de vină e viaţa şi acesta
era semnul cel mai învederat că era copil
încă.
Totuşi, poate crede oricine că zbuciumul ce se încinsese în sufletul părintelui
Man în seara aceea, citind ceaslovul, a fost
unul din cele mai curate şi mai aducătoare
de roade.
Şi, mai întâi, începând de luni dimineaţa, din întâia săptămână a postului, cât au
ţinut Păresimile, n-a lipsit o singură dată de
la biserică. Ci, de alte dăţi, peste an, de câte
ori îşi propusese: Intru în fiecare zi în biserică,
pe câteva minute, e urâtă purtarea unui preot care
cercetează casa Domnului numai când o fac aceasta
şi alţi credincioşi..., mergea azi, mergea mâine,
o săptămână poate, când, deodată, într-o
bună zi, pe la prânz, îşi aducea aminte că azi
nu fusese.
Acum cerceta biserica regulat; când
începea clopotul cel mic: tingi-tanga-tingitanga, şi părintele Man se ivea pe portiţa curţii parohiale. Şi,
acum nu i se puneau piedici? Ba bine că nu! Din săptămâna
a treia începuse plugăritul pentru sămănăturile de primăvară;
avea de semănat ovăz, secară. Sluga, în toată seara, îi punea
câte un ghimpe în inimă: ba că pământul e prea moale, ba că
sămânţa e seacă, ba că trebuie vânduţi boii şi cumpăraţi alţii,
pentru că Bodor nu ţine brazda în ruptul capului. într-o dimineaţă, se trezea preoteasa cu dorinţa de a merge în oraş,
în alta, slujnica ţipa în gura mare că nu mai rămâne, că-i prea
mult de lucru în grădina parohială.
Părintele Man simţea ghimpele celui rău, care cerca să-l
împungă din toate părţile, dar nu se dădea bătut, nu aştepta
să tragă a doua oară clopotul, ci, înfrângându-şi deosebitele
simţăminte, pleca repede la biserică.
Astfel, zbuciumul său din duminica lăsatului secului de
brânză, fu un zbucium plin de roade. Tăria de voinţă şi de
înfrânare creştea din zi în zi.
Lupta asta îi păru însă, în grabă, prea neînsemnată, prea
puţină. Se puse, deci, cu tot sufletul ca să se schimbe, să
compună din nou predicele pentru dumineci şi să le spună
cu o râvnă tot mai mare.
În câte biserici vezi plângând o babă la predica preotului? În Luncuşoara, în Paresemile acestea, lăcrimau însă, nu
numai babele, ascultând cuvintele popii Man, ci chiar şi neastâmpăratele de neveste tinere şi, ce-i şi mai mult, chiar

bărbaţii. Era o tăcere adâncă la sfârşitul liturghiei în biserica
din Luncuşoara şi tăcerea aceasta ţinea uneori şi o jumătate
de ceas.
Îngânduraţi, oftând, suspinând ieşeau creştinii din biserică.
- Olio, ce mai popă!
- Vai de mine, că-i rău de noi!
- Tii, soro! Ce grozăvii în iad!
- Să ne ferească Dumnezeu!
- Vorbele acestea şi altele la fel le spuneau tare creştinele care, ieşind din biserică, se uitau bine la trepte, să nu cadă.
Dar, în gândul lor, de bună seamă că-şi spuneau intimităţi
cu mult mai mari. Câte babe nu vor fi simţit că ele-s talpa
iadului!
În duminica a treia, duminica Crucii, predicase despre
traiul nelegiuit, despre cei ce trăiesc afară de legătura cununiei bisericeşti. După Vecernie, toţi cei ce trăiau astfel în sat
umplură casa popii.
- Ce să facem?
Vezi bine, popa a asudat spunându-le că nu le
poate ajuta, că, de-ar fi putut, i-ar fi ajutat până acum, dar, toate aceste şase perechi nu erau
despărţiţi şi nici n-aveau motive de a fi despărţiţi de soţii lor legiuiţi ori de soţiile lor.
În ziua aceea, părintele Man s-a gândit mult la
taina căsătoriei şi-i părea că nu-s adevărate
principiile care opresc despărţirea, când amândoi soţii o voiesc aceasta, ori sunt încurcaţi cu
alte femei ori bărbaţi şi le e frică de Dumnezeu să mai trăiască aşa.
Dar, simţământul acesta şi-l numără între actele de semeţie, simţea că nu e destulă râvna pe
care o arată în Paresemile acestea şi voia să
facă şi mai mult.
Începu să asculte spovedirile. Când a spovedit
în anul cel dintâi pe creştinii din Luncuşoara,
pe fiecare îl ţinea de la o jumătate de ceas la
un ceas. Oamenii ieşeau din biserică palizi şi
tulburaţi şi nu se opreau la glume cu cei care aşteptau afară,
ca pe vremea popii celui bătrân. Dar, în anul al treilea de
păstorire, în anul trecut, care rămânea mai mult în biserică,
rămânea zece minute. Adevărat că acum îi cunoştea mai
bine pe oameni şi putea sa îi examineze mai uşor, totuşi, în
anul acesta, când începu spovedirile, îşi aduse aminte de
anul dintâi...
Ieşiau din biserică babele, făcându-şi necurmat cruci
largi şi zicând: Sfântă Maică Precestă, ieşiau femei tinere cu o
faţă foarte palidă, ieşiau feciori care nu ştiau pe unde le este
pălăria şi unde să se uite... Nimeni nu scăpa cu mai puţin de
o jumătate de ceas, afară doar de babele care se spovediseră
şi de Sfânta Mărie şi în postul Crăciunului.
Părintele Man se făcea din zi în zi tot mai palid, obrajii
îi cădeau înlăuntru, dar ochii lui ardeau necurmat de focul
viu al mulţumirii. Înţepenea în strană, simţea în spate fiori
de frig, de multe ori, nu se putea răbda să nu zică, până ieşea un creştin şi intra altul: Vai, frigu-mi-i! Vezi că, pe la mijlocul lui april, se întorsese iarna, dacă nu cu nouă, apoi cu
trei cojoace, şi din zidurile bisericii se prelingea răceala ca o
apă fină, nevăzută. Când mergea acasă, punea pe masă de la
şaizeci de crăiţari până la un zlot.
- Ţi-e frig, zicea în silă preoteasa.
- O să-mi treacă, răspundea părintele Man.
Va urma în numărul viitor.
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MĂRTURII DESPRE
PRIMIREA ÎN FAMILII
A FECIOAREI PELERINE
Septembrie-decembrie 2011

TESTIMONIANZE CIRCA
L’ACCOGLIENZA NELLE FAMIGLIE
DELLA MADONNA PELLEGRINA
Settembre-dicembre 2011

De când statuia pelerină a Maicii Sfinte Rosa Mystica (=vom abrevia cu sigla RM) a început să circule între noi, în registrul care o însoţeşte au fost consemnate mărturii ale vizitelor Ei pe la familii. Pentru
mărirea Sf. Fecioare, publicăm extrase ale acestor mărturii,
limitându-ne să selecţionăm doar anumite aspecte, acelea care pot servi
pentru edificarea tuturor şi reducând numele semnatarilor la o iniţială.

Da quando la statua pellegrina della Madre di Dio Rosa Mystica
(abbrevieremo RM) ha incominciato a circolare fra di noi, nel quaderno
che l’accompagna sono state scritte varie testimonianze riguardo alle sue
visite nelle famiglie. Per la gloria della Madonna, pubblichiamo
frammenti di queste testimonianze, limitandoci a selezionare solamente
alcune parti, quelle che possono servire all’edificazione di tutti e riducendo
il nome dei firmatari alla semplice iniziale.

„Prezenţa Mariei este una plină de gingăşie şi de
bunătate. Ea se roagă pentru fiii Ei […]”. A.

„La presenza di Maria è tutta dolcezza e bontà. Essa
intercede per i suoi figli”. A

„[…] 11 septembrie […] Ne-am bucurat foarte
mult când Maria a venit să ne viziteze. Am pus
statuia în camera fetiţei noastre A. şi am pregătit
un mic altar cu iconiţe, cruce, flori. Seara, toţi
împreună îi ziceam rugăciuni cu copiii; erau foarte
bucuroşi, fiecare îi spunea o dorinţă, O saluta
dimineaţa şi seara şi O privea ca pe cea mai bună
Mamă. […] Pot să spun că am văzut mâna lui
Dzeu, pentru că Maria are o milă de mamă. […]
Maria a adus multe haruri în familia noastră. Multe lucruri s-au rezolvat; am primit răspunsuri pe
care le-am aşteptat de mulţi ani”. A.
„Statuia Fecioarei Maria a poposit în casa noastră
începând din 30.09.2011. […] După 2 zile, copiii
mei au găsit de lucru; la fel soţul meu. Chiar dacă
a fost pentru o perioadă scurtă, minunea s-a petrecut, şi am fost recunoscători şi mulţumiţi! Fecioara Maria a fost, este şi va fi mereu în sufletele noastre!
Continuăm să ne rugăm mereu la Ea şi la Fiul ei Isus să nu
ne părăsească, să ne călăuzească paşii, să ne lumineze şi să
ne ocrotească cu bunătatea Lor până la sfârşitul vieţii”. O.
„În momentul în care Isus l-a dat pe apostol Ioan în grija
Mariei, în sufletul Ei s-a născut o dragoste fără asemănare
pentru tot neamul omenesc. Pentru acest motiv, Măicuţa
noastră cerească a devenit Fecioara pelerină, căutând mereu
modul de-a străbate pământul în lung şi în larg, pentru a
chema toată omenirea pe drumul îngust al mântuirii şi al
convertirii. Fecioara pelerină „Maria RM” a ajuns în această
locuinţă, unde eu trăiesc şi muncesc, în seara zilei de 21 septembrie 2011. […] M-am rugat la picioarele Ei tot ceea ce
simţeam că-mi poate fi de folos, mie familiei mele, celor
dragi sufletului meu. M-am rugat pentru bolnavi, muribunzi,
săraci, preoţi, misionari, călugări, călugăriţe, duşmani, oameni răuvoitori; într-un cuvânt am invocat ajutorul Mariei
pentru toată omenirea. […]
Mângâiam cu amândouă mâinile capul şi corpul Mariei. O
priveam, şi uneori mi se părea că mă priveşte. […] Îmi
aminteam de momentele de durere şi de tristeţe prin care
trecusem în urmă cu mulţi ani, fiind în România, dar sigur,
Maica Domnului m-a ocrotit; […] desigur, prezenţa Ei în
această locuinţă este explicaţia certă a miracolului petrecut
în viaţa şi în familia mea.

„[…] 11 settembre. […] Siamo stati molto contenti
quando Maria è venuta a visitarci. Ho collocato la statua
nella stanza della nostra figlia A. ed abbiamo preparato
un piccolo altarino con immaginette, una croce e fiori.
La sera, tutti insieme facevamo le preghiere assieme ai
bambini; erano molto contenti, ed ognuno Le
esprimeva un desiderio, La salutava la mattina e la sera
e La guardava come si guarda alla migliore Madre fra
tutte. [...] Posso dire di aver visto la mano di Dio,
perché Maria ha proprio la misericordia di una madre.
[...] Maria ha portato molte grazie nella nostra famiglia.
Molti problemi si sono risolti; ho ricevuto risposte che
attendevo da anni”. A.
“La statua della Vergine Maria è arrivata nella nostra
casa a cominciare dal 30.09.2011. [...] Dopo due giorni,
i miei figli hanno trovato lavoro; lo stesso mio marito.
Ed anche se fu per un breve periodo, il miracolo si è
compiuto, e noi siamo rimasti grati e contenti! La Vergine
Maria fu, è e sarà sempre nei nostri cuori! Continuiamo
sempre a pregare, Lei e il suo Figlio Gesù affinché non ci
abbandonino, affinché ci guidino i passi, ci illuminino e ci
proteggano con la loro bontà, sino alla fine della vita”. O.
“Nel momento in cui Gesù consegnò il discepolo Giovanni a
Maria, nel cuore di Lei nacque un amore smisurato per tutto il
genere umano. Per questo motivo, la nostra Mamma celeste è
divenuta la Vergine pellegrina, cercando sempre il modo di
percorrere la terra in lungo e largo, per chiamare l’umanità
sulla via stretta della redenzione e della conversione. La
Vergine pellegrina “Maria RM” è arrivata in questa abitazione,
dove io vivo e lavoro, la sera de 21 settembre 2011. [...] Ho
pregato ai suoi piedi, chiedendo tutto ciò che mi pareva utile
per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che sono cari al
mio cuore. Ho pregato per gli ammalati, i moribondi, i poveri,
i sacerdoti, i missionari, i consacrati, le suore, i nemici, per le
persone di mala volontà; detto in una parola, ho invocato
l’aiuto di Maria per l’intera umanità. [...]
Accarezzavo con ambedue le mani il capo ed il corpo di Maria.
La guardavo e, alle volte, mi pareva che anche Lei guardasse
me. [...] Mi venivano in mente i momenti di dolore e di
tristezza che avevo passato molti anni fà in Romania, nei quali,
di sicuro, la Madre di Dio mi ha protetta; [...] certamente, la
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Rugându-mă şi cerând ajutor pentru Lina, bolnava pe care o
îngrijesc, Mama Pelerină a liniştit starea de agitaţie pe care
aceasta o avea zi de zi. Chiar dacă boala ei este de lungă durată,
crizele pe care le are nu mai sunt de aceeaşi intensitate. […]
Mulţumesc Fecioară, Maria RM pentru tot ajutorul dat mie şi
familiei mele, şi tuturor celor pentru care m-am rugat şi mă rog,
cu gândul la Tine!” F.
„Fecioara Maria RM, o vizită aşteptată dar neprogramată… De
ce? Pentru că a decis Ea să intre în casa noastră în ziua de 13
noiembrie, o zi senină şi colorată de prieteni dragi, o zi de duminică. […] De mai bine de un an, viaţa noastră e animată şi
bucurată de inimioara unui copil al nostru, care a devenit centrul şi punctul forte al familiei. Tandreţea cu care a primit statuia Maicii Sfinte, mângâierile şi pupicurile oferite ne-au readus în
minte cuvintele lui Isus, care spunea odată că dacă nu suntem
precum „aceşti copii”, nu putem „să intrăm în Împărăţia lui
Dzeu”. În acelaşi timp, privirea din ochii Maicii era parcă îndreptată spre copil, în timp ce ne jucam sau făceam alte lucruri
împreună, […] făcându-ne să ne imaginăm că parcă îşi privea
propriul prunc, jucându-se sub privirea Ei plină de iubire. Ne
iubeşte atât, deoarece în şi cu fiecare dintre noi, cei ce O primim în vieţile noastre, Ea retrăieşte misterul maternităţii, al
vocaţiei Ei de mamă a Fiului lui Dzeu, de Co-Mântuitoare a
sufletului uman”. L.L.N.
„Maică cerească, sub ocrotirea
Ta mă aşez pe mine, familia
mea, cunoscuţii, bolnavii, muribunzii, sărmanii, nevoiaşii, preoţii şi laicii. Îţi încredinţez fiinţa
mea, locul meu de muncă, temerile şi nesiguranţele mele, îndoielile, suferinţele, bucuriile, satisfacţiile, toate motivele pentru
fericire, şi mă dăruiesc şi mă
consacru ţie pe veci. […]” E.D.
„Sf. Fecioară RM a fost şi este
pentru noi o mare binecuvântare, mai ales pentru că a fost prezentă în casa noastră 9 zile (7-18.12.2011). Am ţinut-o în camera băieţelului V., şi în fiecare seară ne rugam la Sf. Maria să ne
ajute. Ea este pentru noi ca o mamă ce ne îndeamnă spre bine.
[…] Va rămâne întotdeauna pentru noi o amintire frumoasă”.
L.K.V.M
„Prezenţa Preacuratei Fecioare Maria prin statuia „RM”, intrată în casa mea în 20.12.2011, mi-a făcut o mare bucurie şi binecuvântare. […] Trăiesc singură într-o casă; fiind departe de România, prezenţa Mariei RM mi-a dat o forţa pentru a trece cu
bine sărbătorile, într-o companie foarte plăcută. […] Am avut
ocazia de a sta în faţa statuii şi de a vorbi cu Maria RM de toate
problemele ce-mi apasă sufletul, i-am cerut să mă ajute pentru
a-mi câştiga umilinţa, curăţenia sufletului şi dragostea pentru
Fiul ei iubit, Isus Cristos. Mă voi ruga mereu la Fecioara Maria
RM, pentru că ştiu că nu mă va abandona niciodată, după cum
mi-a arătat-o şi până acum, ori de câte ori i-am cerut ajutorul.
Mă voi ruga mereu, pentru că rugăciunea nu te înrobeşte şi nici
nu te îngrădeşte ci, dimpotrivă, te înnobilează, ne dă libertate,
ne luminează, ne uşurează sufletul şi ne arată sensul vieţii noastre pământeşti”. D.

Sua presenza in questa abitazione è la dimostrazione chiara
del miracolo avvenuto nella mia vita e nella mia famiglia.
Pregando e chiedendo l’aiuto per Lina, l’ammalata che devo
accudire, la Mamma pellegrina ha tranquillizzato lo stato di
agitazione che essa aveva ogni giorno. Anche se la sua
malattia è di lunga durata, le crisi che l’accompagnano non
hanno più la stessa intensità. [...] Ti ringrazio o Vergine,
Maria RM per tutto il sostegno che hai dato a me, alla mia
famiglia, ed a tutti quelli per cui ho pregato e prego,
tenendoti nella mente!” F.
“La Vergine Maria RM, una visita attesa, ma non
programmata... Perché? Perchè fu Lei a decidere di entrare in
casa nostra il 13 di novembre, giornata serena e colorita per
la presenza di cari amici, giornata domenicale. [...] Da più di
un anno, la vita ci è animata e rallegrata dal cuoricino di un
nostro bambino, che è diventato centro e punto forte della
famiglia. La tenerezza con la quale lui ha accolto la statua
della Vergine Santa, le carezze ed i bacini che le ha offerto, ci
hanno fatto ritornare nella mente le parole di Gesù, che una
volta diceva che se non siamo come “questi bambini”, non
possiamo “entrare nel Regno di Dio”. Allo stesso tempo, lo
sguardo della Madre era rivolto verso il nostro bambino,
mentre giocavamo o facevamo altre cose insieme, [...]
facendoci immaginare che guardasse il suo stesso figlio, che
giocava sotto i suo sguardo pieno d’amore. Ci ama così tanto,
perché dentro e con ognuno di noi, che L’accogliamo nella
nostra vita, Lei rivive il mistero della maternità, della sua
vocazione di madre del Figlio di Dio, di Co-Redentrice
dell’animo umano”. L.L.N.
“Madre Celeste, sotto la Tua protezione pongo me stessa, la
mia famiglia, i conoscenti, i malati, i moribondi, i poveri, i
bisognosi, i sacerdoti e i laici. Ti offro tutta me stessa, il mio
lavoro, le mie paure, le insicurezze, i dubbi, le sofferenze, le
gioie, le soddisfazioni, tutti i motivi di felicità e mi dono e mi
consacro definitivamente a Te. [...] E.D.
“La Santa Vergine RM è stata ed è per noi una grande
benedizione, sopratutto in quanto fu presente nella nostra
casa per 9 giorni (7-18.12.2011). L’abbiamo collocata nella
stanza del nostro figlio V., ed ogni sera pregavamo Maria
affinché ci aiutasse. Lei è per noi come una madre che ci
esorta al bene. [...] Rimarrà eternamente per noi il suo bel
ricordo”. L.K.V.M.
“La presenza dell’Immacolata Vergine Maria, attraverso la
statua RM, entrata nella mia casa il 20.12.2011, mi ha portato
tanta gioia e benedizione. [...] Vivo da sola in una casa;
essendo lontana dalla Romania, la presenza di Maria RM mi
diede forza per trascorrere bene le feste, in una compagnia
così piacevole. [...] Ebbi l’ooccasione di stare davanti alla
statua e di parlare a Maria RM di tutti i problemi che
appesantiscono il mio cuore, Le ho chiesto di aiutarmi per
guadagnarmi l’umiltà, la purezza del cuore e l’amore per il
suo amato Figlio, Gesù Cristo. Pregherò sempre la Vergine
Maria RM, perché so che non mi abbandonerà mai, come mi
ha mostrato anche finora, ogniqualvolta Le ho chiesto l’aiuto.
Pregherò sempre, perché la preghiera non schiavizza e non
limita ma, al contrario, ci rende nobili, ci dona libertà, ci
illumina, ci allegerisce l’anima e ci mostra il senso della nostra
vita terrena”. D.
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MAICA DOMNULUI DE LA SOUFANIEH

NOSTRA SIGNORA DI SOUFANIEH

Începând din 22 noiembrie 1982, se petrec la Damasc
evenimente minunate şi inexplicabile, care se succed într-un ritm
alert: dintr-o icoană a Maicii Domnului a început să curgă ulei şi,
de asemenea, picură ulei şi din mâinile Myrnei Nazzour, o tânără
care, atunci când fenomenele au început, avea 18 ani. Cu şase luni
înainte de a se căsători, Myrna a trăit Patimile Mântuitorului, a
primit stigmatele precum şi apariţii ale Sf. Fecioare.
Primul eveniment a avut loc în 22 noiembrie 1982. Myrna se ruga
împreună cu mai mulți membri ai familiei sale, în timp ce se afla la
cumnata ei care era bolnavă, când pe neaşteptate,
a simţit un fenomen ciudat şi de nedescris: tot
corpul i s-a înfiorat, ca şi cum o forţă ar fi ieşit din
ea (precum ea însăşi avea să afirme). Pentru întâia
oară, din mâinile ei a început să se scurgă ulei.
Al doilea eveniment a avut loc în casa Myrnei şi a
lui Nicolas din Soufanieh, pe 27 noiembrie 1982
(aniversarea apariţiei Medaliei Miraculoase). Uleiul
a început să se prelingă din icoana Fecioarei din
Kazan (6x8 cm), o icoană cumpărată de către
Nicolas în iulie 1980 la Sofia (Bulgaria), de la
biserica ortodoxă Alexandru Nevsky.
Această scurgere lentă din icoană s-a desfăşurat
mai apoi după ciclul liturgic al sărbătorilor
creştine, şi a ţinut până la 26 noiembrie 1990. Pe
parcursul acestor ani, scurgerea de uleiului s-a
întrerupt timp de un an, între 27 noiembrie 1985
şi 25 noiembrie 1986; cu toate acestea atmosfera
de rugăciune şi pace nu s-a oprit.
Fenomenele pe care Myrna le trăieşte sunt
multiple: pe lângă uleiul care curge din icoană, ea are apariţii,
primeşte mesaje, extaze şi stigmate. Uleiul izvorăşte din pielea
Myrnei în timpul rugăciunii, atunci când ea vorbeşte despre
experienţele ei (uleiul curge din mâini, din frunte, din ochi, gât şi
burtă), sau în timpul extazelor. De asemenea, acesta mai curge şi
dintr-o altă pictură tridimensională a Sfintei Fecioare, dintr-o carte
de rugăciuni, din partea posterioară a peretelui unde este aşezată
icoana, din sticla care închide cele două nişe (una la intrare şi alta
în sală), dintr-o medalie pe care Myrna a purtat-o la gât. Analizele
ştiinţifice de laborator au concluzionat că este vorba de ulei pur de
măsline, într-o proporţie de 100%.
Maica Domnului i-a apărut de cinci ori, vorbindu-i întotdeauna în
arabă (literar sau dialectal). Fecioara i s-a arătat sub ramura
orizontală a unui copac de eucalipt. Prima dată a
apărut un glob de lumină care s-a deschis, pentru a
face vizibilă în partea de sus un fel de semilună
albastră, care a dispărut în momentul în care s-a
arătat Preacurata. Aceasta a apărut şezând pe ramură,
mai apoi apoi s-a ridicat în picioare şi s-a îndreptat
spre terasa casei, lăsând în urma ei o dâră de lumină.
Fecioara era îmbrăcată în alb, având o eşarfă albastră
pe cap, o glugă ce făcea parte din rochie, şi purta pe
umărul drept un şal albastru. În mâna dreaptă, între
degetul mediu şi inelar, ţinea un rozar de culoarea
cristalului. Braţul drept era îndoit la nivelul mijlocului, iar braţul
stâng era îndreptat în jos, nevăzându-i-se picioarele.
Mesajele pe care Fecioara le-a lăsat Myrnei sunt în concordanţă cu
Evanghelia, arătându-se deosebit de profunde prin chemarea lor
insistentă la credinţă, la iubire, la propovăduirea lui Isus, la
pocăinţă, la unitate, la bucuria în Domnul, la iertarea reciprocă şi la
unirea Bisericii. Toate apariţiile au avut loc pe terasă, în timpul
nopţii. Doar Myrna o putea vedea pe Sfânta Fecioară. Cât timp au
durat aceste fenomene se simţea o atmosferă intensă de rugăciune
şi de pace în jurul ei şi a întregii case.
Text adaptat de pe: http://messaggidelcielo.altervista.org/

Dal 22 Novembre 1982, Damasco vive eventi
sbalorditivi ed inspiegabili che si seguono ad un ritmo
sorprendente: scorrere d'olio da una icona della Vergine Maria,
essudazione d'olio dalle mani di Myrna Nazzour, una giovane
che agli inizi del fenomeno aveva 18 anni di età. Sei mesi prima
di sposarsi, vive la Passione di Cristo con stigmate e visioni
della Nostra Signora di Soufanieh.
Il primo evento cominciò il 22 Novembre 1982. Myrna
pregava con altri membri della sua famiglia mentre era in visita
dalla
sua
cognata
malata
quando
improvvisamente sentì un fenomeno strano e
indescrivibile: tutto il suo corpo rabbrividì
come se una forza fosse uscita da lei (seconda la
sua espressione). L'olio cominciò a colare dalle
sue mani per la prima volta.
Il secondo evento avvenne nella casa di Myrna
e Nicolas in Soufanieh. Cominciò il 27
Novembre 1982, (memoria della Medaglia
Miracolosa). L'olio cominciò a trasudare
dall’icona della Vergine di Kazan (6x8cm),
comprata a Sofia (Bulgaria) da Nicolas nel
Luglio del 1980, nella chiesa ortodossa
Alessandro Nevsky.
Questo trasudare lentamente dell’icona, seguì il
ritmo del ciclo liturgico delle feste cristiane che
durò fino al 26 Novembre del 1990. Durante
questi anni però, la trasudazione d'olio ebbe
un'interruzione che andò dal 27 Novembre
1985 al 25 Novembre 1986, ma nonostante ciò
l'atomosfera di pace e di preghiera non ebbe soste.
I fenomeni ai quali essa è soggetta sono molteplici:
trasudazione di olio, apparizioni, messaggi, estasi, stigmate.
L'olio trasuda da Myrna durante la preghiera quando parla
riguardo al fenomeno o durante le estasi (dalle mani di Myrna,
dalla fronte, sul collo, occhi, stomaco). Fluisce pure da un
dipinto tridimensionale della Santa Vergine; da un libro di
preghiere; dalla parte posteriore del muro dove è situata l'Icona;
dai vetri che chiudono le due nicchie (l'uno nell'ingresso e l'altro
nella sala); da una medaglia che Myrna portò al collo. Alle analisi
scientifiche in laboratorio, è risultato 100% olio d'oliva puro.
La Santa Vergine Le è apparsa cinque volte, parlandole
sempre in arabo (letterario o dialettale). L'apparizione si
manifestò sul ramo orizzontale di un albero di
eucalipto. Per primo apparve un globo di luce, che a
sua volta si aprì per lasciar vedere in alto una sorta di
mezzaluna blu che scomparì una volta che la Santa
Vergine apparve. La Santa Vergine apparve seduta sul
ramo, poi si alzò in piedi e camminò verso il terrazzo
della casa, lasciando dietro di sé una scia di luce. La
Vergine era vestita di bianco con una cintura blu in
testa, un cappuccio che faceva parte del vestito,
portando sulla spalla destra uno scialle blu. Teneva
nella sua mano destra, tra il medio e l'anulare, un
rosario di color cristallo. Il braccio destro era piegato all'altezza
del torace e il braccio sinistro era rivolto in basso, i suoi piedi
erano invisibili.
I messaggi che la Vergine lascia sono in piena armonia con
il Vangelo e il loro pressante richiamo alla Fede, all'Amore,
all'annuncio dell'Emmanuele, alla penitenza, all 'unità, alla gioia
nel Signore, al mutuo perdono e all'Unità della Chiesa denota
uno spirito profondo. Tutte le apparizioni sono avvenute sulla
terrazza, di notte. Soltanto Myrna vedeva la Santa Vergine.
Un'atmosfera intensa di preghiera e di pace prevale durante le
apparizioni, intorno a lei e al resto della casa.
Addattamento da: http://messaggidelcielo.altervista.org/

Nostra.Signora.di.Soufanieh.htm
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SPECTACOL ETNIC DE COLINDE
LA PADOVA
Adeste Fideles /Laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte Regem angelorum / Venite adoremus Dominum
Tradiţia creştină îi uneşte pe toţi cei care cred în naşterea
Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, într-o singură mare
familie care cântă bucuria în prag de Crăciun. Sub aceasta idee
de unitate prin diversitate, duminică,18 decembrie 2011, a
avut loc la Padova un concert de cântece şi colinde de Crăciun
intitulat ”Note di Natale”, susţinut de diferitele confesiuni
creştine prezente în urbe.
Gazda evenimentului a fost pr. Elia Ferro, delegatul
episcopal pentru pastoraţia emigranţilor pentru dieceza de
Padova. Locaţia aleasă pentru acest eveniment are ea însăşi un
nume elocvent, biserica parohială „Templul Pacii”, tocmai
pentru a sublinia că, prin prezenţa noastră, suntem cu toţii
chemaţi a construi pacea, cea din suflete şi din lume, a
construi de fapt o lume nouă, fără frontiere ce ţin de culoarea
pielii, de etnie, rasă sau de limba
vorbită. În Casa Domnului fiecare are
un loc special, fiecare poate aduce un
suflu nou şi diferit, original, o amprentă
care să marcheze autenticitatea noastră.
Fiecare suntem membre ale aceluiaşi
corp, Biserica.
Acest lucru a fost foarte bine
evidenţiat prin prezenţa aici a diferitor
confesiuni religioase: catolici de rit latin
şi răsăritean, ortodocşi, anglicani,
evangelici, şi respectiv prin naţiile care
şi-au dat întâlnire: italieni, români, filipinezi, ucraineni, africani
(francofoni şi anglofoni), moldoveni-ruşi, chinezi, srilankezi.
Fiecare dintre aceste grupuri au interpretat două sau trei
colinde luate din tradiţia propriei sale naţii, intercalate de
scurte explicaţii cu privire la conţinutul sau semnificaţia
acestora.
Din partea comunităţii româneşti greco-catolice a
participat un grup destul de numeros de persoane care, în
momentul alocat României, s-au unit grupului conaţionalilor
de rit latin, pentru a interpreta trei colinde. Fireşte, cel dintâi a
fost tradiţionalul „O, ce veste minunată”, iar la sfârşit s-a
intonat „Moş Crăciun cu plete dalbe”.
Crăciunul pe care-l aşteptăm este sărbătoarea Bucuriei;
chiar dacă suntem încă în Post, tonul general al concertului a
fost unul animat, dinamic, imprimat de anumite valenţe
culturale aduse in prim plan prin muzica voioasă, dar în acelaşi
timp înălţătoare. La finalul spectacolului, toţi participanţii şiau unit glasurile în interpretarea celebrei colinde “Adeste
fideles”.
Prin bunăvoinţa si ospitalitatea lor, gazdele au oferit o
mică agapă frăţească cu tradiţionalul cozonac italian şi ceai
cald.
Ne dorim ca acest eveniment să devină o tradiţie care să
demonstreze că prezenţa străinilor în Italia, şi în mod deosebit
la Padova, este un câştig cultural şi social, şi nu o povară
pentru societatea autohtonă.
Laura Raita

SPETTACOLO ETNICO DI CANTI
NATALIZI A PADOVA
Adeste Fideles /Laeti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem
Natum videte Regem angelorum / Venite adoremus Dominum
La tradizione cristiana riunisce in una sola famiglia tutti
coloro che credono nella nascita del Figlio di Dio, il Salvatore
del mondo, famiglia che canta la gioia alla soglia del Natale.
Animati dall’idea dell’unità nella diversità, domenica 18
dicembre 2011, si è svolto a Padova un concerto di canti
natalizi intitolato “Note di Natale”, sostenuto dalle varie
confessioni cristiane presenti nella città.
L’evento è stato organizzato da don Elia Ferro, il
delegato vescovile per la pastorale degli immigrati della
diocesi di Padova. Il luogo scelto per questo evento ha esso
stesso un nome eloquente, la chiesa parrocchiale del “Tempio
della Pace”, proprio per sottolineare il fatto che, attraverso la
nostra presenza, tutti siamo chiamati a costruire la pace, quella
nei cuori come quella nel mondo, di costruire quindi
un’umanità nuova, senza frontiere legate al
colore della pelle, all’etnia, razza o lingua. Nella
Casa del Signore ognuno ha un posto speciale,
ognuno può apportare un nuovo soffio diverso,
originale, un’impronta che lasci il segno
dell’autenticità. Ognuno siamo membra dello
stesso corpo che è la Chiesa.
Questo è risultato ben evidente dalla presenza
delle molteplici confessioni cristiane radunate
qui: cattolici di rito latino ed orientale, ortodossi,
anglicani, evangelici, come anche dalle nazioni
che si sono incontrate: italiani, romeni, filippini,
ucraini, africani (francofoni ed anglofoni), moldavi-russi,
cinesi, srilankesi. Ognuno di questi gruppi ha eseguito due o
tre canti natalizi ispirati alla tradizione della propria nazione,
aggiungendovi anche spiegazioni circa il loro contenuto e
significato.
Da parte della comunità romena greco-cattolica ha
partecipato un gruppo abbastanza numeroso di persone che,
nell’intervallo destinato alla Romania, si è unito al gruppo dei
connazionali di rito latino, per cantare tre canti natalizi.
Ovviamente, il primo è stato „O, che novella meravigliosa”,
ed alla fine è stato intonato „Babbo Natale, dai bianchi
capelli”.
Il Natale che attendiamo è la festa della Gioia; ed anche
se siamo ancora in Avvento, il clima generale del concerto è
stato molto animato, dinamico, ricolmo di certe valenze
culturali messe in primo piano dai canti allegri, ma allo stesso
tempo edificanti. Alla fine dello spettacolo, tutti i partecipanti
hanno riunito le loro voci, interpretando il celebre canto
„Adeste fideles”.
Grazie alla benevolenza ed alla ospitalità di chi ci ha
accolto, noi partecipanti abbiamo preso parte ad un’agape
fraterna, con il tradizionale panettone e thè caldo.
Vorremmo che questo evento divenisse una tradizione
che possa dimostrare come la presenza degli stranieri in Italia,
ed in modo particolare a Padova, sia una ricchezza culturale e
sociale, e non un peso per l’autoctona società.
Laura Raita
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O ZI DE SPIRITUALITATE LA
LOPPIANO (FI)

UNA GIORNATA DI
SPIRITUALITÀ A LOPPIANO (FI)

În ziua de 15 februarie, opt preoţi din dieceza de
Padova, printre care don Dino Bertato şi pr. Aetius Pop, au
petrecut împreună o zi de spiritualitate la Loppiano
(Florenţa), oraşul „focolarin”. Acest orăşel beneficiază de o
fabrică, unde pe lângă angajaţii permanenţi, mai mulţi preoţi
şi seminarişti prestează câteva ore de lucru în schimbul
experienţei oferite în cadrul Şcolii Sacerdotale.
Aici, la această şcoală s-a servit prânzul
împreună cu mai mulţi preoţi şi seminarişti din
întreaga lume: Brazilia, Egipt, Filipine, Congo,
Portugalia, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia şi
România. Părintele român greco-catolic Valer
Sician, din dieceza de Maramureş, a povestit
despre experienţa sa pozitivă în această “Şcoală
a prieteniei”. El este la Loppiano împreună cu
soţia şi cei doi copii.
Pe parcursul zilei a fost organizată o vizită şi
la Institutul „Sophia”, unde mai mulţi studenţi
din întreaga lume au posibilitatea de a urma
cursurile de masterat sau doctorat în diferite
ştiinţe într-un spirit creştin, unde profesorul este un
adevărat prieten al studentului, putem spune că este vorba
de un fel de şcoală socratică, sau mai bine spus o adevărată
şcoală creştină.
În acest „Orăşel al prieteniei”, focolarinii (cei care fac
parte din Mişcare fondată Chiara Lubich: membrii, aderenţi
sau simpatizanţi) se autogospodăresc, având propriile
fabrici, mici ateliere, magazine, chiar şi o policlinică. În
întreaga lume există mai multe astfel de oraşe, unde se
experimentează un adevărat spirit fratern, unde bogatul şi
săracul sunt fraţi print-o alegere liberă.
La sfârşitul unei „Zile de poveste”, s-a celebrat liturghia
în sanctuarul marian „Theotokos”, o construcţie modernă,
unde partea de sculptură a fost realizată de către o
credincioasă de naţionalitate română.
Părintele Valer Sician invită cu drag la Loppiano pe toţi
doritorii de o experienţă concretă a trăirii evangheliei.
P. Aetius Pop

Il 15 febbraio, otto sacerdoti della Diocesi di Padova,
tra cui don Dino Bertato e padre Aetius Pop, hanno
trascorso assieme un giorno di spiritualità a Loppiano
(Firenze), città focolarina. In questa cittadina esiste una
fabbrica dove, accanto al personale assunto in modo
permanente, più sacerdoti e seminaristi prestano alcune ore
di lavoro in cambio di esperienze offerte
nell’ambito della Scuola Sacerdotale. In questa
scuola, è stato servito il pranzo assieme con
sacerdoti provenienti da tutto il mondo: Brasile,
Egitto, Filippine, Congo, Portogallo, Ungheria,
Slovenia, Repubblica Ceca e Romania. Il
sacerdote romeno greco-cattolico Valer Sician,
dell’Eparchia del Maramureş, ha riferito della
sua esperienza positiva in questa “Scuola
d’amicizia”. Egli è a Loppiano con sua moglie e
i suoi due figli. Durante il giorno, è stata
organizzata una visita presso l’Istituto „Sophia",
ove più studenti del mondo intero hanno la
possibilità di conseguire un master o un
dottorato in diverse discipline, in uno spirito cristiano e
dove il professore è un vero amico dello studente;
potremmo dire che si tratta di una specie di scuola socratica,
o meglio, una vera scuola cristiana. In questa cittadina
dell’amicizia, i focolarini (che fanno parte del movimento
fondato da Chiara Lubich come membri veri e propri o
simpatizzanti) si amministrano da soli, perché hanno
proprie fabbriche, piccoli laboratori, negozi ed addirittura
una clinica. In tutto il mondo, esistono siffatte città, ove si
sperimenta un vero spirito fraterno, ove il ricco ed il povero
sono fratelli grazie ad una libera scelta. Alla fine del „giorno
del racconto”, è stata celebrata la Liturgia nel Santuario
Mariano „Theotokos”, una costruzione moderna in cui una
parte della scultura è stata realizzata da un’artista romena.
Padre Valer Sician invita di cuore a Loppiano tutti coloro
che desiderano vivere un’esperienza concreta di vita
evangelica.
P. Aetius Pop

PELERINAJUL GRECOCATOLICILOR DIN PADOVA LA
GROTA DE LA CHIAMPO (VI)

IL PELLEGRINAGGIO DEI
GRECO-CATTOLICI DI PD PRESSO LA
GROTTA DI CHIAMPO (VI)

În data de 19 februarie 2012, la
sfârşitul Liturghiei duminicale, un
grup de credincioşi români şi italieni ai
comunităţii greco-catolice „Sf. Nicolae” din Padova au participat la pelerinajul organizat de Pr. paroh Aetius
Pop şi de Pr. Cristian Sabău la grota
Fecioarei din localitatea Chiampo
(Vicenza). Programat iniţial în jurul
datei de 11 februarie, - aniversarea
apariţiilor Maicii Domnului la Lourdes, pelerinajul a fost amânat datorită
condiţiilor meteo nefavorabile. La
Chiampo se găseşte o frumoasă reproducere a grotei din Lourdes (Franţa),

Il 19 febbraio 2012, al termine
della Liturgia domenicale, un
gruppo di fedeli romeni ed italiani
della comunità greco-cattolica
“S.Nicola” di Padova ha preso
parte al pellegrinaggio organizzato
dal parroco P.Aetius Pop e da
P.Cristian Sabău alla grotta della
Vergine nella località Chiampo
(VI). Programmato inizialmente
attorno all’ 11 di febbraio, giorno
della memoria delle apparizioni
della Madre di Dio a Lourdes, il
pellegrinaggio fu poi rinviato per le
condizioni
meteorologiche
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care uimeşte prin fidelitatea ei, grotă construită de călugărul
sculptor fericitul Claudio Granzotto.
Grupul a fost întâmpinat de către pr. Bruno Miele,
„guardianul” mănăstirii franciscane. Acesta, a explicat câteva
aspecte din spiritualitatea şi din istoria locului: după ce
Provincia Minoriţilor a decis ridicarea unei grote care să o
reproducă pe cea de la Lourdes, proiectul i-a fost încredinţat
tânărului Claudio care, de curând intrat în ordin, aducea cu
sine studiile şi experienţa de sculptor. Lucrările au început în
1934, însă, concomitent cu grota, creştea şi stima şi faima
sfinţeniei călugărului artist.
După cum el însuşi a mărturisit –„De Sfântă-Măria
Mare mă voi duce!”, fr. Claudio a murit pe data de 15 august
1947. Proclamat fericit de către Papa Ioan Paul al
II-lea, este înmormântat chiar la picioarele grotei
pe care a construit-o, despre care a prezis că va
aduna în rugăciune mulţimi de oameni, împlinind
aici, prin harurile pe care le mijloceşte, ceea ce el
însuşi a promis de-a lungul vieţii: „Îi voi ajuta şi
mângâia pe toţi!”
La picioarele Maicii Preacurate din grota de la
Chiampo, grupul s-a oprit pentru a-i oferi
rugăciunea Paraclisului, recitat atât în italiană cât şin limba română,
pentru a primi
mai
apoi
binecuvântarea
preoţilor
însoţitori.
Fiecare pelerin a
îndeplinit mai
apoi gestul ritual
care se face şi la
Lourdes, anume
al înconjurului
prin interior al
grotei, atingând
pietrele în tăcere şi oferind propriile intenţii de rugăciune
Mamei Neprihănite.
După acest înălţător moment de rugăciune, s-a servit
prânzul împreună, fiecare împărţind în mod frăţesc cu
ceilalţi din propria sa merinde.
Spre sfârşitul acestei zile binecuvântate, grupul s-a
îndreptat spre colina unde se găseşte "Calea sfintei cruci”,
având staţiuni reprezentate prin statui din bronz de mărime
naturală, meditând şi contemplând iubirea pe care Isus
Cristos a oferit-o fiecăruia dintre noi, rugându-se totodată
pentru marile încercări ale lumii.
Florica Sautea, pr. Cristian Sabău

sfavorevoli. A Chiampo, si trova la bella riproduzione della
grotta di Lourdes (Francia), che stupisce per la sua
accuratezza, grotta costruita dal frate scultore, il beato
Claudio Granzotto.
Il gruppo è stato accolto da p. Bruno Miele,
guardiano del convento francescano. Egli ha illustrato alcuni
aspetti della spiritualità e della storia del luogo: in seguito
alla decisione della Provincia Minore circa la costruzione di
una grotta che riproducesse quella di Lourdes, il progetto fu
affidato al giovane Claudio che, da poco entrato
nell’Ordine, portava con sè gli studi e l’esperienza di
scultore. I lavori incominciarono nel 1934: insieme alla
grotta, cresceva anche la stima da parte della gente e la fama
di santità del frate artista.
Come egli stesso ebbe a
confidare: „All’Assunta me ne
andrò!”, fr.Claudio morì il 15
agosto del 1947. Proclamato
beato da Papa Giovanni Paolo
II, egli fu sepolto proprio ai
piedi della grotta che aveva
costruito, riguardo alla quale
aveva profetizzato che avrebbe
raccolto
moltitudini
di
pellegrini, adempiendo qui, con
le grazie per le quali intercede, quello che egli stesso aveva
promesso nel corso della sua vita: „Aiuterò e consolerò
tutti!”
Ai piedi della Madre Immacolata della grotta di
Chiampo, il gruppo ha sostato per offrirLe la preghiera del
„Paraklitikos”, recitata sia in italiano che in romeno, per
ricevere alla fine la benedizione dai due sacerdoti che
accompagnavano il gruppo. Ogni pellegrino ha poi
compiuto il gesto rituale che solitamente si fa a Lourdes,
ossia il giro all’interno della grotta, toccando
silenziosamente le pietre ed offrendo le proprie intenzioni
di preghiera alla Vergine Immacolata.
Una volta vissuto questo edificante momento di
preghiera, si è consumato insieme il pranzo, ognuno
condividendo fraternamente con gli altri dalla propria
bisaccia.
Alla fine di questa visita benedetta, il gruppo si è
avviato verso la collina della „Via Crucis”, le cui stazioni
sono rappresentate attraverso statue di bronzo in grandezza
naturale, meditando e contemplando l’amore che Gesù
Cristo ha offerto ad ognuno di noi, pregando
contemporaneamente per le grandi prove del mondo
attuale.
Florica Sautea, pr. Cristian Sabău

Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu
PROGRAMUL GENERAL AL COMUNITĂŢII

Liturghiile se celebrează în fiecare Duminică de la orele 10.00. În
sărbătorile mari, peste săptămână, la orele 18.30.
La Bazilica Sf.Anton (în a 4a duminică a lunii) de la 10.00, în
Capela Arhiconfraternităţii.

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA COMUNITÀ

Le Liturgie vengono celebrate ogni domenica dalle 10.00.
Durante la settimana, solo nelle grandi feste, dalle 18.30.
Presso la Basilica di S.Antonio (nella 4a domenica del mese)
dalle 10.00, nella Cappella dell’Arciconfraternita.

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 3498273615; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; P. Cristian Sabău (Torreglia) Cell:
3461796071, e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe Munarini (Padova) , Cell: 3493586861; e-mail:
FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău,
Corectură generală: prof. Livia Blăjan;
Traduceri în limba română: pr.Aetius Pop, pr. Cristian Sabău
Următorul număr: de Sf. Paşti.

FOAIA PAROHIALĂ, editore, pr.Cristian Sabău,
Traduzioni in lingua italiana: prof.Giuseppe Munarini,
p. Cristian Sabău
Prossimo numero: alla S. Pasqua.
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