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Iubiţi credincioşi,
Învierea Domnului este fundamentul credinţei noastre. Acest
adevăr de credinţă îl mărturisim la fiecare Liturghie, atunci când
spunem: „cred într-unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, […]
care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a coborât din
ceruri şi S-a întrupat, […] şi S-a răstignit pentru noi, […] şi a pătimit şi
S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi […].” Adevărul
despre Învierea Domnului Isus din morţi este mesajul pe care
Biserica l-a propovăduit continuu de două mii de ani, mesaj care a dat
sens şi speranţă vieţii tuturor oamenilor. Credem în Înviere şi datorită
mărturiei mironosiţelor, cărora îngerul le spune: „veniţi de
vedeţi locul” (Mt. 28, 6); „a înviat” (Lc. 24, 6).
Evenimentul era unul de excepţie, iar „femeile ieşind din
mormânt au fugit de acolo şi nimic n-au spus, căci se
temeau” (Mc. 16, 8). Frica şi cutremurul, uimirea şi
neîncrederea sunt constante ale persoanei umane, iar
femeile mironosiţe s-au comportat firesc, pentru că „nu
pricepuseră Scriptura” (In. 21 9). Dar „după opt zile” (In.
21, 26) şi pentru eternitate Domnul cel înviat se reîntoarce
în mijlocul apostolilor, în mijlocul nostru, şi ne spune
tuturor: „Pace vouă!” (In. 21, 26). Credinţa noastră este
pace şi înviere, bucurie şi speranţă, iubire şi dăruire.
Dragii mei,
Celebrăm Învierea Domnului, dar, din păcate, „spaima” (Mc.
16,5) şi neîncrederea care le-a cuprins pe femeile mironosiţe
domneşte nu doar la noi în ţară, ci în întreaga lume. Tocmai în acest
context ne vine în minte întrebarea retorică a lui Natanail: „Din
Nazaret poate să fie ceva bun?” (In. 1,47). Logica faptelor ne face să
mergem mai departe şi să ne întrebăm: din România mai poate ieşi
ceva bun? Biserica Catolică din România mai are ceva de spus? Blajul
mai poate oferi ceva? Răspunsul este unul singur şi e destul de
simplu: acela pe care ni-l dau tot femeile mironosiţe – „veniţi de
vedeţi” (Mt. 28,6), dincolo de mormânt este învierea, viaţa şi speranţa
noastră.
Recent, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a creat un
număr de 22 de cardinali – unul singur din România – Preafericitul
Părinte Lucian. Iar Papa, urmaşul lui Petru, ne spune: priviţi spre
România, mai sunt valori! Au fost şi vor mai fi persoane de caracter,
demne şi iubitoare de Adevăr, capabile să se jertfească pentru ţara şi
poporul din care fac parte, asemenea Blândului Păstor! Pe de altă
parte, tot Papa ne mai spune: Biserica Catolică din România a oferit
lumii, în timpul persecuţiei, o „mulţime… de martiri şi de
mărturisitori, …, îmbrăcată în veşminte albe şi care sunt înaintea
tronului lui Dumnezeu (Apoc. 7,9-13). Această mulţime de nume
ilustre de martiri, precum Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hosu,
Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie, Tit Liviu
Chinezu, Anton Durcovici, Marton Aron, Bogdanfi Szilard, Schefler
Ianos, Vladimir Ghica, sunt gloria Bisericii.
Aşadar, tocmai în zilele noastre, un episcop din Biserica
Greco-Catolică din România – Preafericitul Părinte Lucian – este
chemat de Papa Benedict să fie, împreună cu Petru, „piatra” pe care
se construieşte Biserica, … şi să dea mărturie despre Evanghelie până
la sacrificiul propriei vieţi (Mt. 16,18). Astfel, Blajul – „Mica Romă” ,

Cari fedeli,
La Risurrezione del Signore è il fondamento della nostra Fede.
Confessiamo questa verità di fede in ogni Liturgia, quando diciamo:
“Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio […] che per noi
uomini e per la nostra salvezza è disceso dai cieli s’è incarnato […] ed è
stato crocifisso per noi […] ha patito, è stato sepolto ed è risorto il terzo
giorno, secondo le scritture […]” La verità sulla Risurrezione del Signore
è il messaggio che la Chiesa ha predicato continuamente da duemila
anni, messaggio che ha dato senso e speranza alla vita di tutti gli uomini..
Crediamo nella Risurrezione e grazie alla testimonianza delle
Mirofore, alle quali l’angelo dice: ”Venite e vedete il
luogo” ( Mt 28,6); “È risorto” (Lc 24,6). L’avvenimento era
eccezionale e “le donne uscendo dalla tomba, fuggirono di
là, e nulla dissero, perché avevano timore” (Mt 16,8). La
paura ed il terremoto, lo stupore e il dubbio sono costanti
della persona umana, ma le donne che portavano aromi si
comportarono in modo naturale, perché “non aveva
percepito la Scrittura” (Gv 21,9). Dopo otto giorni, però,
(Gv 21, 26) e per l’eternità il Signore risorto ritorna tra gli
Apostoli, tra di noi, e dice a noi tutti:”Pace a voi”! (Gv
21,26) La nostra fede è pace e risurrezione, gioia e speranza,
amore e dono.
Miei cari,
Celebriamo la risurrezione del Signore, ma purtroppo, “lo
spavento” (Mc 16,5) e il dubbio che prese le Mirofore domina non solo
da noi in Patria, ma in tutto il mondo. Proprio in questo contesto,
ritorna alla nostra mente la domanda retorica di Natanaele. “Da
Nazareth può venire qualcosa di buono? (Gv 1,47). La logica dei fatti fa
sì che andiamo oltre e che ci chiediamo: “Dalla Romania può ancora
uscire qualcosa di buono? La Chiesa cattolica di Romania ha ancora
qualcosa da dire? Blaj può ancora offrirci qualcosa?” La risposta è una ed
abbastanza semplice: quella che ci hanno data le donne portatrici di
unguenti: “Venite e vedrete”! (Mt 28,6), al di là del sepolcro c’è la
Risurrezione, la vita e la nostra speranza.
Recentemente, il Santo Padre Benedetto XVI ha creato 22
cardinali- uno soltanto dalla Romania - Sua Beatitudine Lucian. E il
Papa, successore di Pietro ci dice: ”Guardate alla Romania, ci sono
ancora valori! Ci furono e ci saranno delle persone di carattere, degne ed
amanti della Verità, capaci di sacrificarsi per il Paese ed il popolo di cui
fanno parte, come il Buon Pastore! D’altra parte,, ci dice sempre il
Papa:” La Chiesa Cattolica di Romania ha offerto al mondo, al tempo
della persecuzione una “moltitudine…di martiri e di confessori…,
rivestita in candide vesti e che sono dinnanzi al trono di Dio (Apoc 7,913). Questa moltitudine di nomi illustri di martiri come Valeriu Traian
Frenţiu, Iuliu Hosu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, Vasile
Aftenie, Tit Liviu Chinezu, Anton Durcovici, Marton Aron, Bogdanfi
Szilard, Schefler Ianos, Vladimir Ghica, sono la gloria della Chiesa.
Così proprio in questi giorni, un vescovo della Chiesa GrecoCattolica di Romania, Sua Beatitudine Lucian- è invitato dal Papa ad
essere assieme a Pietro “pietra” su cui si edifica la Chiesa… a dare
testimonianza del Vangelo sino al sacrificio della propria vita (Mt. 16,18).
Così Blaj, la “piccola Roma”, da cui “è spuntato il sole dei Romeni”condannato pure a morte con il vietare la Chiesa Greco-Cattolica, è

de unde a „răsărit soarele românilor” -, condamnat şi el la moarte
prin interzicerea Bisericii Greco-Catolice, a reînviat şi este din nou
în glorie împreună cu Hristos Domnul, care a duce lumina Învierii.
Blajul este din nou în atenţia Sfântului Părinte şi, prin el, fiecare
credincios în parte este recunoscut, apreciat şi preţuit de Papa
Benedict al XVI-lea. Sfântul Părinte ne spune fiecăruia: mergeţi mai
departe pe acest drum care duce spre Hristos, rădăcinile credinţei le
găsiţi în Cuvântul lui Dumnezeu, în învăţătura Părinţilor Bisericii, în
Tradiţia bizantină şi în Unirea cu Scaunul Apostolic al Romei .
Dragii mei,
Isus în Grădina Ghetsemani, „fiind în zbuciumul durerii”, a
lăsat să se facă voia Tatălui (Lc. 22,42-44), pentru că el este Fiul şi
ştie că numai la Tatăl este fericirea şi viaţa. Tatăl este „Binele”,
„Adevărul” şi „Frumosul”. Cu toţii suntem chemaţi să slujim şi să
purtăm în lume Adevărul, Binele şi Frumosul. Acest lucru l-a făcut
Biserica Greco-Catolică şi Blajul, împreună cu Cardinalii noştri,
episcopii şi preoţii care s-au jertfit în puşcăriile comuniste, şi l-aţi
făcut şi dumneavoastră, toţi credincioşii care, în ultimii douăzeci de
ani, aţi încercat să trăiţi cu sinceritate credinţa şi să faceţi mereu,
oricât de greu ar fi, „voia Tatălui”, persistând în bine, adevăr şi
frumos.
Fiul a hotărât, tot în mod liber, să fie „servul umil” al
umanităţii, pe care şi-a asumat-o pentru a noastră mântuire, pentru a
ne da posibilitatea de a trăi ca fii ai Domnului în Fiul. Faptul de a
trăi ca fii ai aceluiaşi Părinte ne face fraţi, iar între fraţi domneşte
iubirea. „Iubirea” mă face „serv” al persoanei pe care o iubesc. A
sosit ora ca „pentru Înviere să iertăm toate, să ne luminăm cu
prăznuirea, să ne îmbrăţişăm unii pe alţii, să zicem fraţilor şi celor ce
ne urăsc pe noi” să alegem cu toţii iubirea. Adevărul creştin nu este
compatibil cu nici o formă de mărire deşartă, de putere lumească,
nu este fanatic, nu este violent şi – chiar dacă este oprimat, răstignit
şi îngropat – moartea nu-l biruie. Iar noi mărturisim acest lucru:
„Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor
din morminte viaţă dăruindu-le”.
Iubiţi credincioşi,
Legăturile interumane pe care le construim aici, pe pământ,
sunt bazate pe drepturi şi îndatoriri, însă în Biserica lui Hristos
acestea sunt luminate şi de spiritul dăruirii, al carităţii, al împăcării şi
comuniunii. Nu există iubire fraternă fără dreptate şi adevăr, fără
justiţie şi împăcare, însă toate acestea se completează în lumina
crucii, în logica Învierii Domnului: „că iată a venit, prin Cruce,
bucurie la toată lumea” . Această logică a iubirii, a iertării şi împăcării
o mărturisim atunci când fraţii sunt împreună şi la bucurie, şi la
încercări. Când respectul şi buna înţelegere devin normalitate, când
credinţa devine sensul, speranţa şi destinul vieţii noastre.
Chemării „veniţi şi vedeţi” îi urmează porunca misionară:
„aruncaţi mrejele, … mergeţi în larg” (In. 21,6; Lc. 5,4)! Chemaţi-i
pe toţi la unitate, aveţi curajul, dragii mei, să priviţi minunile pe care
Domnul le face în fiecare zi în viaţa noastră, în viaţa Bisericii. Nu
uitaţi de bine, de adevăr şi de frumos. Căci S-a uitat Domnul la
umilinţa, îndelung-răbdarea şi suferinţa servei Sale de pe meleagurile
Transilvaniei.
Da, „veniţi şi vedeţi”: Biserica Română Unită a reînviat!
„Veniţi şi vedeţi”: Biserica este corabia care ne poartă spre
mântuire, în şi prin Hristos cel înviat!
„Veniţi şi vedeţi”: mărturia de credinţă, sacrificiul, umilinţa şi
înălţarea Bisericii Greco-Catolice!
„Veniţi şi vedeţi”: România este „grădina Maicii
Domnului” , spre care se poate privi cu speranţă şi încredere!
„Veniţi şi vedeţi”: Isus nu e mort, nu e în mormânt, căci s-a
sculat precum a zis!
Şi, acum, duceţi-vă degrabă şi spuneţi lumii întregi bucuria
noastră: Hristos a Înviat!
Sărbători fericite tuturor!
PS Virgil Bercea,
episcop greco-catolic de Oradea Mare,
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor.

risorto nuovamente ed è nuovamente nella gloria, assieme a Cristo
Signore, che porta la luce della Risurrezione. Blaj è nuovamente
nell’attenzione del Santo Padre e con Blaj ogni fedele in particolare è
riconosciuto, apprezzato e stimato da papa Benedetto XVI. Il Santo
Padre dice a ciascuno di noi: Andate avanti per questa via che porta a
Cristo, trovate le radici della fede nel Verbo di Dio, nell’insegnamento
dei Padri della Chiesa, nella Tradizione bizantina e nell’Unione con la
Santa Sede Apostolica di Roma.
Miei cari,
Nel Giardino del Ghetsemani “essendo nel tormento del
dolore” [Gesù] lasciò che si facesse la volontà del Padre (Lc 22,4244) perché è il Figlio e sa che solamente presso il Padre c’è la felicità e
la vita. Il Padre è il “Bene”, la “Verità” e la “Bellezza”. Tutti siamo
invitati a servire e portare al mondo la Verità, il bene ed il Bello.
Questa cosa ha fatto la Chiesa cattolica ed anche Blaj, assieme con i
nostri Cardinali, i vescovi ed i sacerdoti, che si sono sacrificati nelle
prigioni comuniste, e anche Voi tutti, fedeli, l’avete fatto negli ultimi
20 anni, avete cercato di vivere in sincerità la fede e fate sempre per
quanto difficile sia “la volontà del Padre”, perseverando nel bene,
nella verità e nel bello. Il Figlio decise sempre in modo libero d’essere
il “servo umile” dell’umanità che ha preso su di sé per la nostra
salvezza, per darci la possibilità di vivere quali figli del Signore nel
Figlio. Il fatto di vivere come figli dello stesso Padre ci rende fratelli, e
tra i fratelli regna l’amore. L’“amore” mi fa “servo” della persona che
amo. È giunta l’ora che “per la Risurrezione perdoniamo tutto, ci
illuminiamo con la festa, ci abbracciamo gli uni gli altri, che diciamo
fratelli anche a quelli che ci odiano” che scegliamo tutti l’amore. La
Verità cristiana non è compatibile con alcuna forma di vana gloria, di
potere mondano,, non è fanatica, non è violenta e- anche se è
oppressa, crocifissa e sepolta- la morte non la vince. E noi
confessiamo questa cosa. “Cristo è risorto dai morti, con la morte
ha calpestato la morte ed a coloro che erano nelle tombe ha donato la
vita”.
Cari fedeli,
Le relazioni interumane che costruiamo qui, sulla terra, sono
basate su diritti e doveri, ma nella Chiesa di Cristo queste sono
illuminate anche dallo spirito del dono, della carità, della conciliazione
e della comunione. Non esiste amore fraterno senza giustizia e verità,
senza giustizia e riconciliazione, tutte queste però si completano alla
luce della Croce, nella logica della Risurrezione del Signore “ecco è
venuto con la croce, gioia a tutti”. Questa logica dell’amore, del
perdono e della riconciliazione la confessiamo allorquando i fratelli
sono assieme sia nella gioia sia nelle prove. Quando il rispetto e la
buona intesa divengono normalità, quando la fede diviene senso,
speranza e destino della nostra vita.
All’invito “venite e vedete” segue il comandamento
missionario: “Gettate le reti… andate al largo” (Gv 21,6; Lc 5,4)!
Invitate tutti all’unità, abbiate il coraggio, miei cari, di guardare ai
miracoli che Dio compie ogni giorno nella nostra vita, nella vita della
Chiesa. Non dimenticate il bene, la verità e la bellezza. Perché il
Signore ha guardato all’umiltà, alla lunga pazienza ed alla sofferenza
della Sua serva nelle contrade della Transilvania.
Sì: “Venite e vedrete”. La Chiesa Romena Unità è risorta di
nuovo! “Venite e vedrete” La Chiesa è il vascello che ci conduce alla
salvezza attraverso il Cristo risorto!„
Venite e vedrete”! la testimonianza di fede, il sacrificio,
l’umiltà e l’elevazione della Chiesa Greco-Cattolica!.
“Venite e vedrete”! La Romania è il “giardino della Madre
del Signore”, verso cui si può guardare con speranza e fiducia!
“Venite e vedrete”: Gesù non è morto, non è nel sepolcro,
perché si è levato come ha detto!
Ed ora andate in fretta e dite al mondo intero la nostra
gioia:
“Cristo è risorto!” Buone feste a tutti”
S.E. Mons. Virgil Bercea
vescovo greco-cattolico di Oradea Mare
Responsabile con la pastorale degli immigrati
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CUVÂNTUL PAROHULUI

LA PAROLA DEL PARROCO

Christos a înviat!
Christos a învins puterea morții! El ne dăruiește harul dea trăi liberi, de-a nu accepta păcatul! Să trăim această perioadă
Pascală cu gânduri de bunătate și de bucurie, negândind răul,
uitând de slăbiciunile și de neajunsurile noastre, privind la Isus
cel Înviat!
Aduc mulțumiri tututor acelora care poartă în suflet
comunitatea noastră, pentru toți care s-au implicat la buna
desfășurare a Sfintei Liturghii sau au participat la alte activități,
celor care au ajutat la buna desfășurare a pelerinajului anual al
comunităților românești greco-catolice din Italia.
“După atâția ani și ani”, comunitatea nu a rămas fără
Sfânta Liturghie de duminică. Mulțumim lui Dumnezeu că „am
luptat lupta cea bună și în acest an”, slujitori la altar și credincioși!
Pr. Aetius Pop

Cristo è risorto!
Cristo ha vinto il potere della morte! Egli ci dà la grazia di
vivere liberi, di non accettare il peccato! Viviamo questo periodo
pasquale con pensieri di bontà e di gioia, dicendo no al male,
dimenticando le debolezze e le nostre difficoltà, guardando a Gesù
risorto!
Porgo i miei ringraziamenti a tutti coloro che portano nel
loro cuore la nostra comunità, a tutti coloro che si sono impegnati
per il buon svolgimento della Santa Liturgia oppure che hanno
partecipato ad altre attività, a coloro che si sono impegnati per il
buon svolgimento annuale delle comunità romene greco-cattoliche
d’Italia.
“Dopo tanti e tanti anni”, la nostra comunità non è rimasta
senza Liturgia di Domenica. Ringraziamo Dio perché”abbiamo
combattuto la buona battaglia anche quest’anno, officianti e fedeli!
P. Aetius Pop

Din Catehismul Bisericii Catolice

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica

(nr. 599-605 ):

(nr. 599-605 ):

MOARTEA RĂSCUMPĂRĂTOARE A
LUI CRISTOS ÎN PLANUL
DUMNEZEIESC DE MÂNTUIRE

LA MORTE REDENTRICE DI CRISTO
NEL DISEGNO DIVINO
DELLA SALVEZZA

"Isus dat morţii după planul dinainte stabilit al lui
Dumnezeu"
Moartea violentă a lui Isus nu a fost rodul întâmplării întrun concurs nefast de împrejurări. Ea ţine de misterul planului lui Dumnezeu, aşa cum explică Sfântul
Petru evreilor din Ierusalim în prima sa cuvântare de la Rusalii: "El a fost dat morţii
după planul rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu" (Fapte 2, 23). Acest
limbaj biblic nu vrea să spună că cei care l-au
"dat morţii pe Isus" (Fapte 3, 13) au fost
doar executanţii pasivi ai unui scenariu scris
dinainte de Dumnezeu.
Pentru Dumnezeu toate clipele timpului
sunt prezente în actualitatea lor. El stabileşte
deci planul său etern de "predestinare" incluzând în el răspunsul liber al fiecărui om dat
harului său: "Căci asupra sfântului tău slujitor Isus, pe care tu l-ai uns, s-au adunat
laolaltă, cu adevărat, în cetatea aceasta, şi
Irod şi Ponţiu Pilat cu păgânii şi cu popoarele lui Israel, aşa încât au împlinit toate
câte mâna ta şi planul tău mai dinainte au
rânduit să fie" (Fapte 4, 27-28). Dumnezeu a îngăduit faptele născute din orbirea lor în vederea împlinirii planului său
de mântuire.
"A murit pentru păcatele noastre după Scripturi"
Planul dumnezeiesc de mântuire prin moartea "Slujitorului
celui Drept" (Is 53, 11) fusese dinainte vestit în Scriptură ca
un mister de răscumpărare universală, adică de eliberare a
oamenilor din sclavia păcatului. Sfântul Paul declară, într-o
mărturisire de credinţă despre care spune că a "primit-o" (1
Cor 15, 3), că "Cristos a murit pentru păcatele noastre, după
Scripturi". Moartea răscumpărătoare a lui Isus împlineşte
îndeosebi profeţia despre Slujitorul care suferă. Isus însuşi a
prezentat sensul vieţii şi al morţii sale în lumina Slujitorului
care suferă. După Învierea sa, El a dat ucenicilor de la
Emmaus această interpretare a Scripturilor şi apoi
apostolilor înşişi.

“Gesù consegnato secondo il disegno prestabilito di
Dio”
La morte violenta di Gesù non è stata frutto del caso in un
concorso sfavorevole di circostanze.
Essa appartiene al mistero del disegno di
Dio, come spiega san Pietro agli Ebrei di
Gerusalemme fin dal suo primo discorso
di Pentecoste: “Egli fu consegnato a voi
secondo il prestabilito disegno e la
prescienza di Dio” Questo linguaggio
biblico non significa che quelli che
hanno “consegnato” Gesù siano stati
solo esecutori passivi di una vicenda
scritta in precedenza da Dio.
Tutti i momenti del tempo sono presenti
a Dio nella loro attualità. Egli stabilì
dunque il suo disegno eterno di
“predestinazione” includendovi la
risposta libera di ogni uomo alla sua
grazia: “Davvero in questa città si
radunarono insieme contro il tuo santo
servo Gesù, che hai unto come Cristo,
Erode e Ponzio Pilato con le genti e i popoli d'Israele per
compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano
preordinato che avvenisse”. Dio ha permesso gli atti
derivati dal loro accecamento al fine di compiere il suo
disegno di salvezza.
“Morto per i nostri peccati secondo le Scritture”
Questo disegno divino di salvezza attraverso la messa a
morte del Servo, il Giusto, [era stato anticipatamente
annunziato nelle Scritture come un mistero di redenzione
universale, cioè di riscatto che libera gli uomini dalla
schiavitù del peccato. San Paolo professa, in una
confessione di fede che egli dice di avere “ricevuto”, che
“Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture ”. La
morte redentrice di Gesù compie in particolare la profezia
del Servo sofferente. Dopo la Risurrezione, egli ha dato
questa interpretazione delle Scritture ai discepoli di
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"Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi"
Sfântul Petru poate aşadar să formuleze astfel credinţa
apostolică în planul dumnezeiesc de mântuire: "Voi aţi fost
răscumpăraţi din traiul vostru deşert, moştenit de la părinţi,
cu sângele cel scump al lui Cristos, ca al unui miel nevinovat
şi neprihănit, care a fost orânduit mai înainte de întemeierea
lumii, iar apoi arătat, în vremurile din urmă, pentru voi" (1
Pt 1, 18-20). Păcatele oamenilor, urmare a păcatului
strămoşesc, sunt sancţionate prin moarte. Trimiţând pe
propriul său Fiu în condiţia de sclav, condiţia unei omeniri
decăzute şi sortite morţii din cauza păcatului, "Dumnezeu la făcut pentru noi păcat pe El, care n-a cunoscut păcatul, ca
să dobândim în El dreptatea lui Dumnezeu" (2 Cor 5, 21).
Isus nu a cunoscut reprobarea ca şi cum El însuşi ar fi
păcătuit. Însă în iubirea răscumpărătoare care îl unea
dintotdeauna cu Tatăl, El ne-a asumat în despărţirea noastră
de Dumnezeu datorată păcatului astfel încât a putut spune
în numele nostru pe Cruce: "Dumnezeul meu, Dumnezeul
meu, pentru ce m-ai părăsit?" (Mc 15, 34; Ps 22, 1). Făcându
-l astfel solidar cu noi, păcătoşii, "Dumnezeu nu l-a cruţat
pe însuşi Fiul său, ci l-a dat pentru noi toţi" (Rom 8, 32)
pentru ca să fim "împăcaţi cu El prin moartea Fiului
său" (Rom 5, 10).
Dumnezeu are iniţiativa iubirii răscumpărătoare
universale
Dându-l pe Fiul său pentru păcatele noastre, Dumnezeu
arată că planul său cu privire la noi este un plan de iubire
binevoitoare care precede orice merit din partea noastră: "În
aceasta stă iubirea, nu în faptul că noi l-am fi iubit pe
Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul său
jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre" (1 In 4, 10). "Dar
Dumnezeu îşi arată dragostea lui faţă de noi prin aceea că,
pe când noi eram încă păcătoşi, Cristos a murit pentru
noi" (Rom 5, 8).
Această iubire nu exclude pe nimeni: Isus a reamintit acest
lucru în concluzia parabolei despre oaia rătăcită: "Nu e voia
Tatălui vostru din ceruri să piară vreunul dintr-aceştia
mici" (Mt 18, 14). El afirmă că a venit "să-şi dea viaţa
răscumpărare pentru mulţi" (Mt 20, 28); acest ultim termen
nu este restrictiv: el pune faţă în faţă omenirea întreagă cu
unica persoană a Răscumpărătorului care se dăruieşte
pentru a o mântui. Biserica, urmând pe apostoli, învaţă că
Cristos a murit pentru toţi oamenii fără excepţie. "Nu
există, nu a existat şi nu va exista nici un om pentru care
Cristos să nu fi pătimit".

Emmaus, poi agli stessi Apostoli.
“Dio l'ha fatto peccato per noi”
San Pietro può, di conseguenza, formulare così la fede
apostolica nel disegno divino della salvezza: “Voi sapete che
non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro,
foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello
senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato, già prima
della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli
ultimi tempi per voi. I peccati degli uomini, conseguenti al
peccato originale, sono sanzionati dalla morte. Inviando il
suo proprio Figlio nella condizione di servo, quella di una
umanità decaduta e votata alla morte a causa del peccato,
“colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da
peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare
per mezzo di lui giustizia di Dio”.
Gesù non ha conosciuto la riprovazione come se egli stesso
avesse peccato. Ma nell'amore redentore che sempre lo
univa al Padre, egli ci ha assunto nella nostra separazione da
Dio a causa del peccato al punto da poter dire a nome
nostro sulla croce: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai
abbandonato?”. Avendolo reso così solidale con noi
peccatori, “Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo
ha dato per tutti noi” affinché noi fossimo “riconciliati con
lui per mezzo della morte del Figlio suo”.
Dio ha l'iniziativa dell'amore redentore universale
Nel consegnare suo Figlio per i nostri peccati, Dio
manifesta che il suo disegno su di noi è un disegno di amore
benevolo che precede ogni merito da parte nostra. “In
questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è
lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati” . “Dio dimostra il
suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi”.
Questo amore è senza esclusioni; Gesù l'ha richiamato a
conclusione della parabola della pecorella smarrita: “Così il
Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno
solo di questi piccoli”. Egli afferma di “dare la sua vita in
riscatto per molti ”; quest'ultimo termine non è restrittivo:
oppone l'insieme dell'umanità all'unica persona del
Redentore che si consegna per salvarla. La Chiesa, seguendo
gli Apostoli, insegna che Cristo è morto per tutti senza
eccezioni: “Non vi è, non vi è stato, non vi sarà alcun uomo
per il quale Cristo non abbia sofferto”.
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100 de ani de la consacrarea ca episcop,
90 de ani de la instalarea ca episcop la oradea,
60 de ani de la moartea sa la Sighet

100 dalla consacrazione episcopale,
90 anni dall’intronizzazione come vescovo di Oradea,
60 anni dalla morte a Sighet

Un martir bănăţean greco-catolic:
episcopul Frenţiu
Reşiţa a dat o importantă personalitate a Bisericii grecocatolice din prima jumătate a secolului al XX-lea. Este
vorba de episcopul Valeriu Traian Frenţiu, care timp de
multe decenii a jucat un rol de primă mărime în viaţa acestei
biserici româneşti, iar apoi a avut o moarte de martir în
închisoarea comunistă de la Sighet. La fel ca şi alţi episcopi
ai Bisericii greco-catolice, interzisă de către regimul
comunist, Valeriu Traian Frenţiu a preferat să sufere şi să
moară în închisoare decât să îşi trădeze credinţa. Exemplul
dat de ei în acest sens, chiar dacă nu este prea îndepărtat în

Un martire del Banato greco-cattolico:
il vescovo Frenţiu
Reşiţa ha dato un’importante personalità alla Chiesa
Greco-Cattolica della prima metà del secolo XX. Si tratta
del vescovo Valeriu Traian Frenţiu, che per molti decenni
ha avuto un ruolo di prima grandezza nella via di questa
Chiesa Romena, e che poi morì come un martire nella
prigione comunista di Sighet. Come gli altri vescovi della
Chiesa greco-cattolica, proibita dal regime comunista,
Valeriu Traian Frenţiu preferì soffrire e morire in prigione
piuttosto che tradire la Fede. L’esempio dato da loro, in
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timp de zilele noastre, poate părea acum de domeniul
incredibilului. Tocmai din acest motiv, el trebuie să fie
cunoscut şi apreciat ca atare de fiecare dintre noi.
Valeriu Traian Frenţiu s-a născut la Reşiţa la 24 aprilie
1875, tatăl său fiind preot greco-catolic şi asesor
consistorial. El a absolvit liceul la Blaj şi teologia la
Budapesta. După ce a fost hirotonit preot, a urmat
doctoratul în teologie la Viena. Apoi a funcţionat ca
protopop la Orăştie şi la Haţeg, iar la 4 noiembrie 1912 a
fost consacrat episcop de Lugoj, unde a rămas timp de un
deceniu. La 3 mai 1922 era numit episcop de Oradea. (Ioan
Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Timişoara, 1993, p. 214.)
Activitatea desfăşurată de el la Lugoj a fost foarte
intensă. A efectuat vizite canonice, a îndrumat credincioşii
să facă pelerinaje, a scris lucrări de teologie şi
a finalizat edificiul Seminarului teologic.
(Ibidem.) Atât la Lugoj, cât şi la Oradea, a
reînfiinţat Reuniunile Mariane pentru femei şi
Reuniunea Sfântului Pavel pentru bărbaţi. A
ridicat biserici şi case parohiale, iar în 1925 a
condus, împreună cu episcopii Iuliu Hossu şi
Alexandru Nicolescu, un pelerinaj la Roma.
Papa Pius al XI-lea l-a distins cu paliul
arhiepiscopal, iar guvernul României l-a
decorat cu ordinul Coroanei în grad de mare
ofiţer. (Ibidem, p. 215.)
Valeriu Traian Frenţiu a reînnoit
Seminarul din Oradea şi a clădit şcoala de
băieţi din acelaşi oraş, precum şi liceele de
fete şi băieţi din Beiuş. (Alexandru Raţiu, Episcopi şi preoţi
martiri, în vol. Închisoarea din Sighet acuză 1950-1955, Baia
Mare, 1991, p. 59.) Totodată, a sprijinit activitatea
compozitorului şi dirijorului bisericesc Francisc Hubic, al
cărui cor a susţinut concerte în numeroase localităţi. (Ioan
Ploscaru, op. cit., p. 215.) A încurajat şi ordinele religioase
(asumpţionişti, augustinieni, franciscani etc.), care au avut o
activitate rodnică în eparhia de Oradea.
Opunându-se în 1940 în mod public Dictatului de la
Viena, episcopul Valeriu Traian Frenţiu a fost expulzat de
către horthyşti din Oradea. A fost numit la Blaj ca
administrator apostolic al arhidiecezei de Alba Iulia şi
Făgăraş, după moartea episcopului Nicolescu în 1941. În
1946 s-a putut reîntoarce la Oradea, dar era deja grav
bolnav. După însănătoşire, a fost arestat de către comunişti
la 29 octombrie 1948, fiind dus împreună cu ceilalţi episcopi
greco-catolici la mânăstirea Dragoslavele (judeţul Muscel).
Au suferit toţi în acea iarnă de frig şi de foame, iar Frenţiu a
trebuit să fie internat la spitalul de la Rucăr. Pe drum era
păzit de patru gardieni înarmaţi, ca un infractor foarte
periculos. (Alexandru Raţiu, op. cit., p. 59; Ioan Ploscaru, op.
cit., p. 215.)
Mai târziu au fost deţinuţi la mânăstirea Căldăruşani de
lângă Bucureşti, fiind complet izolaţi de lume şi de diecezele
lor. Scopul era să fie făcuţi să renunţe la rezistenţa lor.
Preotul Alexandru Raţiu aprecia: “Ei, cei de la Căldăruşani,
erau expresia perseverenţei bisericii în faţa prigonitorilor.
Conducătorii noştri au refuzat să se plece în faţa
comuniştilor,
să-i
asculte
pe
vestitorii
fiarei
apocaliptice.” (Alexandru Raţiu, op. cit., p. 59.) Totuşi,
comandantul de la Căldăruşani, Bădiţă, “un om cu mult
suflet”, (Ioan Ploscaru, op. cit., p. 215.) i-a lăsat să scrie
nunţiului apostolic Gerard Patrick O’Hara. Însă la 25 mai
1950 au fost cu toţii duşi la Sighet, unde episcopii au fost

questo senso, anche se non è troppo lontano nel tempo da
noi, potrebbe apparire ora incredibile. Proprio per questo
motivo, egli deve essere conosciuto ed apprezzato come tale
da ciascuno di noi.
Valeriu Traian Frenţiu nacque a Reşiţa il 24 Aprile 1875;
suo padre era era un sacerdote greco-cattolico ed assessore
consistoriale. Concluse gli studi liceali a Blaj e quelli
teologici a Budapest. Dopo essere stato ordinato sacerdote,
seguì i corsi dottorali a Vienna: Fu decano (protopope) ad
Orăştie e ad Haţeg, e il 4 Novembre 1912, fu cionsacrato
vescovo di Lugoj, ove rimase per un decennio. Il 3 Maggio
1922 fu nominato vescovo di Oradea (Ioan Ploscaru, Catene
e terrore, Timişoara, 1993, p. 214).
Molto intensa fu l’attività da lui svolta a Lugoj. Effettuò
delle visite canoniche, indusse i fedeli a
partecipare ai pellegrimaggi, scrisse libri di
teologia e concluse l’edificio che avrebbe ospitato
il Seminario teologico (Ibidem). Sia a Lugoj che ad
Oradea, fondò nuovamente le Riunioni Mariane
per le donne e la Riunione di San Paolo per gli
uomini. Elevò chiese e case canoniche e, nel 1925,
guidò, con i vescovi Iuliu Hossu ed Alexandru
Nicolescu, un pellegrinaggio a Roma. Papa Pio XI
gli conferì come segno di onorificenza, il pallio
arcivescovile e il Governo della Romania lo
decorò con l’Ordine della Corona, con il grado di
Grand’Ufficiale. (Ibidem, p. 215).
Valeriu Traian Frenţiu rinnovò il Seminario di
Oradea e fece edificare la scuola maschile a Beiuş.
(Alexandru Raţiu, Episcopi şi preoţi martiri, nel vol. Închisoarea
din Sighet acuză 1950-1955, Baia Mare, 1991, p. 59). Nel
contempo, caldeggiò l’attività del compositore e direttore
d’orchestra di musica sacra Francisc Hubic, il cui coro fece
concerti in numerose località. (Ioan Ploscaru, op. cit., p. 215).
Incoraggiò anche gli ordini religiosi (assunzionisti,
agostiniani, francescani etc.), che svolsero una fruttuosa
attività nell’Eparchia di Oradea.
Nel 1940, essendosi manifestato contrario al dictat di
Vienna fu espulso dai sguaci di Miklós Horthy dalla città di
Oradea. Fu nominato a Blaj come amministratore
apostolico dell’Arcidiocesi di Alba Iulia e Făgăraş, dopo la
morte del vescovo Nicolescu, nel 1941. Nel 1946, poté
ritornare ad Oradea, ma era gravemente ammalato. Dopo
essere guarito, fu arrestato dai comunisti il 29 Ottobre 1948
e condotto assieme agli altri vescovi greco-cattolici nel
monastero di Dragoslavele (distretto di judeţul Muscel).
Tutti soffrirono, quell’inverno, il freddo e la fame, allora
Frenţiu dovette essere ricoverato all’ospedale di Rucăr. Era
guardato a vista, sulla via per l’ospedale, da quattro
guardiani armati, come fosse un pericolosissimo malvivente.
(Alexandru Raţiu, op. cit., p. 59; Ioan Ploscaru, op. cit., p.
215). Più tardi, i vescovi furono rinchiusi nel monastero di
Căldăruşani presso Bucaresti, completamente isolati dal
mondo e dalle loro diocesi. Lo scopo era quello di indurli a
rinunziare alla loro resistenza. Il sacerdote Alexandru Raţiu
osservava: “Loro, quelli di Căldăruşani, erano l’espressione
della perseveranza della Chiesa dinnanzi agli aguzzini. I
nostri capi rifiutarono di andarsene dinnanzi ai comunisti, di
ascoltare coloro che annunziavano la fiera
dell’Apocalisse” (Alexandru Raţiu, op. cit., p. 59). Tuttavia, il
comandante di Căldăruşani, Bădiţă, “un uomo di gran
cuore” (Ioan Ploscaru, op. cit., p. 215), lasciò che scrivessero
al nunzio apostolico Gerard Patrick O’Hara. Il 25 maggio
1950 furono tutti condotti a Sighet, dove i vescovi furono
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închişi în celula nr. 48. (Alexandru Raţiu, op. cit., p. 59.)
În ciuda celor 75 de ani ai săi şi a regimului de
exterminare la care era supus în această închisoare,
episcopul Frenţiu a continuat să rămână optimist. El spera
că va ajunge să celebreze liturghia de Paşti în catedrala din
Oradea. (Ibidem.) O scenă mişcătoare şi înălţătoare totodată
se petrecea în momentul în care episcopii greco-catolici erau
scoşi de gardieni în curtea închisorii pentru o “plimbare” de
15 minute. De aceasta îşi aminteau peste ani doi martori de
marcă. Unul dintre ei era Constantin C. Giurescu: “Auzind
în curte glasuri de oameni mai în vârstă, mă uit pe fereastră
şi văd vreo zece deţinuţi care merg unul după altul în cerc,
cu mâinile la spate. Printre ei sunt doi bătrâni cu barbă;
ceilalţi, tineri sau bătrâni, sunt raşi; toţi au haine negre, de
aspect clerical. Bănuiesc că în acest grup trebuie să fie
episcopii. Îi salut, înclinându-mă, doi dintre ei, care sunt în
dreptul ferestrei, răspund înclinând capul; alţi doi duc mâna
spre tâmplă.” (C.C. Giurescu, Amintiri, Bucureşti, 2000, p.
394.) Tot el continua: “Aflasem de la preoţi, mai înainte,
numele episcopilor: preasfinţitul Hossu e mai uşor de
recunoscut, prin faţa caracteristică. Ceilalţi sunt episcopul
Frenţiu – va muri aici în închisoare, la Sighet – şi episcopul
Rusu. Nu-l văd pe episcopul Suciu; voi afla mai târziu că e
grav bolnav de stomac; şi el va muri tot la Sighet, în ziua de
26 sau 27 iunie 1953.” (Ibidem, p. 395.)
Cel de-al doilea martor pomenit aici este Nicolae
Carandino, care relata: “În acest sens, spectacolul pe care îl
oferea celula episcopilor uniţi era impresionant. Când ieşeau
la plimbare, toţi bătrâni sau îmbătrâniţi înainte de vreme,
toţi cocârjaţi, aveau în frunte şi la oarecare distanţă pe
Frenţiu.
Totul era la el impresionant: barba albă, figura, mersul.
Deşi mic de statură, părea grandios. Nu pot fi bănuit de
părtinire fideistă; n-am avut niciodată sentiment religios.
Am fost în schimb totdeauna sensibil la măreţie. Şi
niciodată nu am avut mai puternic şocul suprafirescului,
decât privind la şirul de moşnegi târşâiţi pe care Dumnezeu,
sau Moise sau cine ştie ce profet, îi luase sub înalta sa
conducere.
Îmbrăcaţi în haine de ocnaşi, martiri ai credinţei lor, toţi
aceşti bătrâni nu păcătuiseră desigur decât prin omenie.
Mare vină omenia în asemenea vreme, dar mari şi aceia care
nu se ostenesc să o apere! Mă uitam printre zăbrele şi
lăcrimam fără voie la acest spectacol dantesc. Şi mă
gândeam dacă alţi ochi decât ai mei l-au înregistrat şi dacă se
vor afla mai târziu pene care să-l descrie.
Am aflat peste câtva timp că Frenţiu a murit în celulă în
urma unui atac de inimă. Locul lui în frunte l-a luat Hossu.
Apoi episcopii au dispărut, unii tot în moarte, alţii pe la alte
lagăre sau închisori.” (N. Carandino, Nopţi albe şi zile negre.
Memorii, Bucureşti, 1992, p. 335.)
Într-adevăr, episcopul Valeriu Traian Frenţiu a murit în
mijlocul colegilor de celulă la 12 iulie 1952, în vârstă de 77
de ani. Ca şi toţi ceilalţi morţi de la Sighet, a fost dus
noaptea şi îngropat în “cimitirul săracilor” de la marginea
oraşului. Rămăşiţele lor nu mai pot fi identificate astăzi. A
fost un adevărat martir al credinţei sale. Născut la Reşiţa, el
a fost unul dintre cei mai importanţi bănăţeni deţinuţi şi
morţi la Sighet. De aceea, Banatul nu trebuie să îl uite, iar
memoria sa trebuie cinstită aşa cum se cuvine.
Preluat
de
pe :
http://
istoriabanatului.wordpress.com/2010/08/06/mircea-rusnac-unmartir-banatean-greco-catolic-episcopul-frentiu/

rinchiusi nella cella nr. 48. (Alexandru Raţiu, op. cit., p. 59).
Nonostante i suoi 75 anni ed il regime di sterminio cui era
sottoposto in questa prigione, il vescovo Frenţiu continuò
ad essere ottimista. Egli sperava che avrebbe celebrato un
giorno la Liturgia di Pasqua nella cattedrale di Oradea
(Ibidem). Una scena commovente ed edificante nel
contempo si verificava quando i vescovi greco-cattolici
erano trascinati fuori dalle celle dai guardiani per una
„passeggiata” di 15 minuti. Di questa si ricordavano due
testimoni qualificati. Uno di loro era Constantin C.
Giurescu: “Sentendo nel cortile le voci di uomini più
anziani, guardo alla finestra e vedo circa dieci detenuti che
vanno uno dietro all’altro, con le mani dietro la schiena.
Tra di loro ci soni due vecchi con la barba; gli altri giovani o
vecchi, sono stati rasati, tutti indossano vestiti neri, si vede
che sono sacerdoti. Sospetto che in questo gruppo ci siano i
vescovi. Li saluto, chinandomi, due di essi che sono giusto
sotto la finestra, rispondono, chinando il capo: altri due
portano la mano alla fronte” Sempre lo storico continua:
”Avevo sentito dai sacerdoti, prima, i nomi dei vescovi: sua
eccellemza Hossu era più facilmente riconoscibile, per il suo
viso peculiare. Gli altri sono i vescovi Frenţiu – che morirà
in prigione a Sighet – ed il vescovo Rusu. Non vedo il
vescovo Suciu; avrei saputo, più tardi che era gravemente
malato di stomaco e che sarebbe morto a Sighet, il 26 o 27
Giugno
1953”
(Ibidem,
p.
395).
Il secondo testimone è Nicolae Carandino, che riferisce: “In
questo senso, lo spettacolo che offriva la cella ai vescovi
ospitanti era impressionante. Quando uscivano per la
passeggiata, tutti vecchi o invecchiati prima del tempo, tutti
curvi di spalle, davanti a loro, a una certa distanza
c a m m i n a v a
F r e n ţ i u .
In lui era tutto impressionante. La barba bianca, la figura,
l’andatura. Anche se piccolo di statura, semprava grandioso.
Non posso essere sospettato di parzialità fideista: non ho
mai avuto una sensibilità religiosa. Sono stato però sensibile
alla grandezza. E non ho mai avuto uno shock così
soprannaturale, come quando guardai la fila di vecchietti
che si trascinavano, i quali Dio, o Mosé, o chissà quale
profeta aveva preso sotto la sua alta guida. Vestiti come dei
minatori, testimoni della loro fede, avevano peccato solo
per umanità. Grande errore l’umanità in siffatto tempo, ma
grandi sono anche quelli che non si stancano di difernderla!
Guardavo attraverso le inferriate e piangevo senza volerlo
dinnanzi a questo spettacolo dantesco. E pensavo se altri
occhi oltre ai miei l’avessero registrato e se un giorno si
fossero trovate, penne abili a
descriverlo.
Venni a sapere, dopo un po’ di tempo, che Frenţiu era
morto nella cella, in seguito ad un attacco di cuore. Il suo
posto era davanti ad Hossu. I vescovi poi disparvero,
alcuni nella morte, altri mei campi di lavoro o nelle
prigioni..” (N. Carandino, Nopţi albe şi zile negre. Memorii
B u c u r e ş t i ,
1 9 9 2 ,
p .
3 3 5 ) .
A dire il vero, il vescovo Valeriu Traian Frenţiu morì tra i
suoi colleghi di cella il 12 Luglio 1952, all’età di 77 anni.
Come gli altri morti a Sighet, fu portato via di notte e
sepolto nel „cimitero dei poveri”, all’estrema periferia della
città. Oggi, i loro resti mortali non possono più essere
identificati. Egli fu un vero martire della sua fede. Nato a
Reşiţa, fu uno dei più importanti figli del Banato detenuti e
morti a Sighet. Per questo, il Banato non deve dimenticarlo,
e la sua memoria deve essere onorata come gli si addice.
Tratto da : http://istoriabanatului.wordpress.com/2010/08/06/
mircea-rusnac-un-martir-banatean-greco-catolic-episcopul-frentiu/
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APARIŢIA FECIOAREI LA PARIS –1930
MEDALIA MIRACULOASĂ
Cine intră în biserica Fiicelor Carităţii din strada du Bac din
Paris, poate să vadă în prezbiter, în partea dreaptă între
altarul principal şi cel lateral sub care zace într-un sicriu de
cristal trupul Sfintei Ecaterina Labouré, un fotoliu care de
164 de ani nu a mai fost mişcat din acel loc. E scaunul
preotului pe care s-a aşezat Sfânta Fecioară când i-a apărut
Ecaterinei Labouré în noaptea de 18 iulie 1830.
Ecaterina s-a născut la 9 octombrie 1815, pe când Napoleon
lua drumul exilului spre Sfânta Elena. S-a născut la Fain-lesMoutiers, un sătuc francez de două
sute de locuitori. Era al optulea din
cei zece copii ai lui Pierre Labouré.
Fiindcă în ziua în care a fost
botezată figura în calendar Sfânta
Zoe (Zoe în greceşte înseamnă
viaţă), i s-au pus la botez două
nume: Ecaterina şi Zoe. Mama ei
moare la vârsta de 46 de ani când
Ecaterina are doar 9 ani. Nu are
şansa să umble la şcoală - va învăţa
singură mai târziu să scrie şi să
citească -, dar e un copil
extraordinar de energic. La numai
12 ani, când sora mai mare ia
drumul mănăstirii, preia conducerea gospodăriei. Toată
lumea, inclusiv argaţii, ascultă de ea. Într-o noapte are un vis
care o va obseda. Se făcea că este în biserică. La altar vede
un preot bătrân cu barba albă şi cu o privire fascinantă. La
sfârşitul liturghiei îi face semn să se apropie şi-i zice: «Nu
uita! Dumnezeu are nişte planuri cu tine!». Când după ani şi ani va
intra pentru prima dată într-o mănăstire a Fiicelor Carităţii,
va vedea pe perete un tablou cu chipul bătrânului visat: era
Sfântul Vincenţiu de Paul, întemeietorul Fiicelor Carităţii.
Gândul ei era să se consacre lui Dumnezeu. Dar nu
îndrăzneşte până nu are 18 ani să-i spună tatălui său dorinţa.
Iar când îi spune, răspunsul e categoric: "Nu". Tatăl nu este
de acord să-i ofere un al doilea copil lui Dumnezeu. şi, ca săi scoată din cap asemenea gânduri, o trimite la Paris unde
unul din fraţii ei ţinea un restaurant. Fratele încearcă să o
mărite imediat. Încercare zadarnică. Câţiva ani face muncă
de chelneriţă la Paris, dar, în cele din urmă, îşi realizează
visul şi chemarea: intră la surorile de pe Rue du Bac. Aici de
trei ori îi apare în vis bătrânul care îi mai apăruse o dată.
Ecaterina încearcă să-şi deschidă sufletul la spovadă.
Duhovnicul i-o taie scurt: "nu da atenţie acestor ispite. O Fiică a
Carităţii e făcută să slujească săracilor, nu să viseze".
În noaptea de 18 iulie a anului 18:30 îi apare prima dată
Sfânta Fecioară pe când toată lumea în mănăstire dormea. Să
ascultăm povestirea ei:
"La 11:30 noaptea m-am auzit chemată pe nume «Soră,
soră!» Trezindu-mă am privit în partea de unde se auzea
vocea. Dau la o parte perdeaua patului. Văd un copil
îmbrăcat în alb, să fi avut 4-5 ani (era îngerul ei păzitor)
care îmi spune: «Scoală-te repede şi vino în capelă! Te
aşteaptă Sfânta Fecioară?» M-am îmbrăcat în grabă... Pe
unde treceam pe coridoare luminile erau aprinse
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pretutindeni... Surpriza mea a fost şi mai mare când am
intrat în capelă... văzând toate lumânările aprinse... Copilul
m-a dus în prezbiter, lângă scaunul preotului; acolo m-am
aşezat în genunchi... Se aude un zgomot, un fel de foşnet de
rochie de mătase... Iat-o pe Sfânta Fecioară... Se aşează în
fotoliu... În acest moment îmi este cu neputinţă să spun ce am
simţit, ce se petrecea în mine... Atunci m-am repezit târândumă în genunchi... mi-am sprijinit mâinile pe genunchii Sfintei
Fecioare".
Apariţia a durat până la 2:30 noaptea. În acelaşi an Sfânta
Fecioară i-a mai apărut de două ori. Printre altele Maica
Domnului i-a spus: "Vor veni mari nenorociri. Vor veni nenorociri
asupra Franţei. Tronul va fi răsturnat. Pericolul va fi mare... Vor fi
victime... vor fi victime din rândul clerului din Paris. Arhiepiscopul va
fi ucis... crucea va fi dispreţuită, aruncată la pământ. Va fi deschisă
iarăşi coasta Mântuitorului. Străzile vor fi pline de sânge... lumea
întreagă va fi îndoliată". Sfânta Fecioară oferă prin Ecaterina
Labouré o armă puternică împotriva puterilor întunericului
dezlănţuite şi anume: medalia miraculoasă. şi arată un tablou:
pe o parte Sfânta Fecioară cu globul pământesc şi şarpele
infernal sub picioare. Din mâinile deschise se revarsă două
fascicole de raze orbitoare: în acelaşi moment vizionara aude
un glas care îi spune că aceste raze sunt simbolul harurilor pe
care Maria le obţine oamenilor. De jur împrejurul tabloului
era scrisă cu litere de aur această invocaţie: "O, Marie,
zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine!" Pe
partea cealaltă a tabloului vede un "M" mare cu o cruce
deasupra şi cu cele două inimi, inima lui Isus şi inima Mariei
dedesubt. Pe margine, de jur împrejur, 12 stele. Aude din
nou vocea: "Trebuie făcută o medalie după modelul acesta.
Persoanele care o vor purta şi vor spune cu evlavie această scurtă
rugăciune, se vor bucura de o ocrotire specială din partea Maicii
Domnului".
Ecaterina raportează totul spiritualului, părintele Aladel.
Acesta nu numai că este sceptic, dar îşi pune problema dacă
nu cumva Ecaterina e bolnavă psihic şi dacă nu e cazul să
părăsească mănăstirea. Ecaterina era atunci la noviciat. Îi
spune clar ce-i cu vedeniile astea: "Halucinaţii curate! Dacă vrei
să o cinsteşti pe Maica Domnului, imită virtuţile ei şi termin-o cu
aceste aiureli". Dar scepticismul lui începe să se clatine când
prevestirile Ecaterinei încep să devină realitate. La nici două
săptămâni de la prima apariţie, vine revoluţia din 31 iunie
1830. Trei zile sângele curge râuri pe străzi. Revoluţionarii se
dezlănţuie împotriva Bisericii.
Arhiepiscopul de Paris se
travesteşte şi se ascunde ca să
scape cu viaţă. Carol X este
răsturnat de pe tron şi în
locul lui se aşează Ludovic
Filip, fiul lui Filip zis Egalité,
mare maestru al masoneriei
franceze, cel care îşi pătase
mâinile cu sângele regelui
Ludovic XV la Marea
Revoluţie Franceză. Aveau să
vină şi celelalte nenorociri
prezise, când Biserica avea să
fie crunt lovită în numele
libertăţii. Avea să vină
revoluţia din 1848, care din

Franţa se va întinde în toată Europa, când arhiepiscopul de
Paris, Mons. Affres, avea să fie împuşcat. Avea să vină
comuna din Paris în 1871 când iarăşi arhiepiscopul de Paris,
Mons. Darb, avea să fie pus la zid şi executat împreună cu
alţi 21 de preoţi (Ecaterina prezisese cu 40 de ani înainte
lucrul acesta).
Părintele Aladel, după o rezistenţă înverşunată, se decide, în
sfârşit, să bată medalia cerută de Maica Domnului.
Medalia cunoaşte imediat o răspândire
extraordinară în Franţa şi în toată lumea mai ales
datorită vindecărilor înfăptuite în 1832, când holera,
numai la Paris a ucis 20000 de oameni. De aici i-a
rămas numele de medalia miraculoasă. La început
câteva sute de mii de medalii anual, apoi milioane şi
milioane, iar la moartea Ecaterinei se răspândiseră
în lume peste un miliard de exemplare. Lucrul cel
mai uimitor în istoria apariţiilor de la Rue du Bac,
însă, e altul. Sfânta Fecioară a voit să arate lumii că
războiul dezlănţuit de Duhul întunericului în lume,
adică de duhul mândriei, al neascultării, al revoltei, al
autonomiei, nu poate fi câştigat decât cu armele umilinţei, ale
supunerii, ale ascultării. Sfânta Fecioară a voit să facă din
Ecaterina Labouré un model viu de umilinţă şi ascultare. În
decembrie 1830, când a avut ultima apariţie, şi până în
decembrie 1876 când a murit, deci 46 ani, Ecaterina nu a
vorbit absolut niciodată despre apariţiile pe care le-a avut: a
ţinut secretul absolut. A ştiut numai duhovnicul ei care a
tratat-o mult timp de mincinoasă şi halucinată, adresându-i
adesea cuvinte insultătoare.
Apoi, Ecaterina a făcut toată viaţa în mănăstire muncile cele
mai umile. Având un fizic robust şi obişnuită de acasă cu
munca, ei îi revenea datoria să măture ograda, să se ocupe de
animalele mănăstirii, de vaci, de cai, de păsări, a făcut şi o
hulubărie cum avusese acasă, în plus se sacrifica până la
epuizare, îngrijindu-se de pleava societăţii adunată în azilul
mănăstirii: vagabonzi, beţivi, lume decăzută, muribunzi. A
fost umilită, dispreţuită, prost tratată în mănăstire. Ce trecere
putea să aibă în mănăstire o călugăriţă care nu era bună decât
să rânească la porci? Maicile culte o dispreţuiau şi o ocoleau

fiindcă mirosea a grajd. Maica superioară s-a arătat faţă de ea
dură, violentă, nedreaptă. Veşnic aşezată în genunchi,
Ecaterina primea represiunile nedrepte ale maicii superioare.
Nu spunea nimic, deşi se vedea pe faţa ei cât o costă ca să se
stăpânească. A acceptat totul cu un calm, cu o seninătate
desăvârşită. De vreme ce medalia miraculoasă pornise de la
mănăstirea lor, se ştia că este o vizionară printre maici, dar
care anume era vizionara, nu se ştia. Era bănuită o
maică de la bucătărie. Simţindu-şi sfârşitul aproape,
numai cu două luni înainte de moarte, Ecaterina i-a
destăinuit toate vedeniile şi maicii superioare.
Superioara, auzind-o, numai cât nu a leşinat. A fost ca
un trăsnet. Cuprinsă de remuşcări pentru felul cum o
tratase pe vizionara Maicii Domnului, şi-a cerut iertare
cu umilinţă şi a obligat-o pe Ecaterina să pună totul în
scris.
Ecaterinei nu-i era teamă de moarte. La exerciţiile
spirituale din 1843 nota în caietul ei: "Maria îi iubeşte pe
săraci şi o Fiică a Carităţii care îi iubeşte pe săraci nu se teme
câtuşi de puţin de moarte. Nu s-a auzit vreodată ca o Fiică a Carităţii
care i-a iubit aşa cum se cuvine pe săraci să fi avut teamă, groază de
moarte. Dimpotrivă... a văzut că moartea e dulce". În ajun de Anul
Nou, era în 1876, vizionara îşi trăia ultimele ceasuri. Rostea
împreună cu maicile din jurul ei litaniile Maicii Domnului. La
un moment dat vocea ei nu s-a mai auzit. Un zâmbet, două
lacrimi care se preling din ochi şi adoarme definitiv, fără
agonie. "Pe faţa sa, mărturiseşte o soră prezentă, n-am văzut nici un
semn care se vede pe faţa persoanelor care mor. N-am mai văzut aşa
ceva". În aceeaşi seară, la sala de mese, maica superioară
spunea întregii comunităţi: "Acum, că sora Ecaterina a murit, nu
mai este nimic de ascuns. Vă voi citi ce a scris". şi mai e o minune
continuă: la Paris, într-o lume de necredinţă, de apostazie, de
indiferentism, bisericuţa mănăstirii din Rue du Bac este cel
mai puternic focar de credinţă, de rugăciune şi fervoare
religioasă. Biserica înfloreşte numai acolo unde înfloreşte
umilinţa.
Din: pr. Claudiu Dumea, Maria în apariţiile sale, Editura
Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti , de pe: http://
www.profamilia.ro/maria.asp?aparitii=9

FERICITUL IEREMIA VALAHUL
(1556-1625)

numită odinioară Istru, care o separă de Bosnia, Serbia şi
Bulgaria. La apus se mărtgineşte cu Transilvania, pe când la
răsărit este scăldată de Marea Neagră...
În această ţară, într-o localitate numiză Zaxo (foarte probabli
Sasca, Suceava), la 29 iunie 1556, în sărbătoarea Sfinţilor
Petru şi Pavel, se născu cuviosul Ieremia despre care se
poate scrie întocmai ceea ce este scris despre Iov: "om
simplu şi drept, care se temea de Dumnezeu şi se ferea de
păcat" deoarece a fost prin excelenţă un om simplu,
desăvârşit din orice punct de vedere, plin de frica lui
Dumnezeu, fugind de orice rău, model de perfecţiune şi de
sfinţenie.
Darul principal pe care l-a hărăzit Dumnezeu cuviosului
Ieremia a fost cel de a se fi născut din părinţi foarte
evlavioşi. Tatăl lui, pe care îl chema Costişte Stoica, era om
de foarte modestă condiţie socială, dar cinstit. Mama sa se
numea Margareta Bărbat şi din unirea lor s-au născut două
fete şi cinci băieţi, dintre ca primul a fost Ieremia, botezat cu
numele de Ion.

PROTECTORUL EMIGRANŢILOR, SĂRBĂTORIT PE
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În anul 1670 apărea la Napoli cartea despre "Viaţa şi faptele
minunate ale Cuviosului Ieremia Valahul, scrise de un
confrate capucin contemporan, pr. Francisc Severini,
transcrisă ulterior din dialectul local în limba italiană de
Francisc Orestano. Aceasta este prima biografie a unui
român scrisă în afara graniţelor ţării şi aduce numeroase
date din viaţa minunată a românului ajuns prin zelul
credinţei la perfecţiunea spirituală.
Despre patria şi originea Venerabilului Ieremia Valahul,
biograful său scrie: "Printre ţinuturile răsăritene ale Europei,
foarte întinsă este şi Valahia, împărţită în Valahia Mare şi
Valahia Mică - numită Moldova - amândouă ocupând o
parte din vechea Dacie. Valahia se mărgineşte în nord de
fluviul Nistru, chemat de cei dinaintea noastră Tyras, care o
desparte de Rusia, Podolia şi Tartaria, iar la sud cu Dunărea,
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către Papa Urban al VIII-lea în anul 1627 şi susţinută în chip
deosebit de către Papa Inocenţiu al XI-lea. Amintirea lui a
rămas lăsată de contemporani legată de ţara de origine şi
numele a străbătut prin timp, recunoscându-l şi cinstindu-l în
îmbinarea de fericit renume - Ieremia Valahul. Ieremia,
numele profetului din Vechiul Testament, corespunde tăriei
în credinţă şi puterii ce izvorăşte din mărturisirea
ei.
Imediat după înmormântare, s-a procedat la
strângerea documentelor în vederea proclamării
oficiale a sfinţeniei umilului călugăr; numai după
doi ani, în 1627, dosarul a fost înaintat Papei
Urban al VIII-lea, care l-a acceptat. Împrejurări
necunoscute nouă au întrerupt desfăşurarea în
procesului de beatificare; ulterior, Papa Inocenţiu
al XI-lea a reluat cauza, dar iarăşi au intervenit alte
dificultăţi şi din nou actul beatificării a fost
amânat. Procesul a fost reluat după 1900, pentru
ca în final, la 30 octombrie 1983, Papa Ioan Paul al
II-lea să îl declare fericit.
Între timp, venerarea Fericitului Ieremia a continuat să
crească tot mai mult în oraşul Napoli şi în împrejurimi,
ducând peste veacuri amintirea vieţii lui sfinte, a puterii de
mijlocire în faţa lui Dumnezeu şi a ţării de origine, fiind
invocat sub numele de Fericitul Ieremia Valahul.
Legătura de sânge ce ne uneşte cu Fericitul Ieremia Valahul
este un motiv deosebit de a-i dărui cinstirea şi încrederea
noastră, care unite cu ale celor din ţinutul Napoli, unde şi-a
sfârşit călătoria vieţii, să apropie momentul fericit al ridicării
lui la cinstea sfintelor altare în întreaga Biserică a lui Cristos
Mântuitorul.
adaptare după "Vieţile Sfinţilor"
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti
http://www.profamilia.ro/sfinti.asp?vieti=60

Tânăr de abia nouăsprezece ani, lipsit de orice pregătire, Ion
porni la drum în anul 1575. Fără îndoială că aceasta a fost
voinţa Celui de sus care îi îndrepta paşii în direcţia
Transilvaniei, spunând că se duce doar să-l vadă pe un frate
al său care nu locuia în Zaxo. La Alba Iulia, capitala
Transilvaniei, Ion l-a întâlnit pe Pietro Giacomo, medic
chirurg de la Bari, Italia. Cu el a plecat trecând
prin Ragusa şi la Bari a intrat în slujba spiţerului
Cesare del Cuore. De aici, după un an şi jumătate
a plecat la Napoli unde s-a oprit la mănăstirea
capucinilor."
Faima sfinţeniei sale a cuprins mulţimile de
orăşeni şi ţărani până la mare distanţă de Napoli,
iar viziunile lui i-au întărit în credinţă pe toţi cei
care-l ascultau şi îi înţelegeau rostul cuvântului.
Autoritatea lui Ieremia asupra contemporanilor
era atât de mare încât se prezenta ca un adevărat
cult. Ea este mărturisită de biograf prin sinteza pe
care o face descriind astfel despărţirea sa
pământească de oameni:
"Mulţimea izbuti să rupă poarta şi să dea buzna în mănăstire.
Îmbulzeala a fost atât de mare, încât cu greu s-a făcut loc şi
unora din nobilime, printre care Don Fabrizio Caraffa,
principe al Sacrului imperiu roman şi al Rocellei, care cu
lacrimi în ochi săruta mâinile mortului.
Evlavia şi înflăcărarea cu care vizitatorii îi sărutau mâinile,
picioarele şi obrazul defunctului erau din cale afară de mari.
Mai mult: unii, pe ascuns, îi trăgeau firele bărbii şi părul din
cap, ori tăiau cu foarfecele şi cu cuţitele, bucăţele din
veşmânt... îmbrăcămintea era făcută fărâme, iar petecele
dispăreau cât ai clipi în mulţime..."
Dispărut deci la 5 martie 1625, venerabilul Ieremia a fost
imediat onorat de introducerea cauzei pentru sanctificare de

Continuăm şi în acest număr publicarea unor pagini de istorie a Bisericii Greco-Catolice.
Rozalia şi Gheorghe Cosma, Credinţă şi cultură, Vicisitudini şi speranţă, Ed. Citadela, Satu Mare 2011.
Textul care urmează este preluat de la paginile: 328-334.

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
Planul vieţii spirituale, religioase, în secolele XVI şi
XVII, în Transilvania. Reformele religioase. Încercarea
de luteranizare şi de calvinizare a românilor din
Transilvania şi consecinţele ei
Ungurii, veniţi în Transilvania ca popor migrator, în sec. XXI, au devenit catolici din secolul al XI-lea. Acţiunea de
catolicizare, patronată de papi şi de regii Ungariei prin
diferiţi misionari, a avut drept consecinţă trecerea unor cneji
români la Biserica Romano-Catolică şi cu timpul,
maghiarizarea lor (ex: Matei Corvin şi Iancu de Hunedoara).
Situaţia religiilor populaţiilor din Europa (inclusiv din
Transilvania) reiese din ceea ce urmează. În veacurile XVI şi
XVII. în planul istoriei universale şi naţionale, europene şi
transilvane, se nasc şi se dezvoltă ideile reformatoare ale lui

Martin Luther, ale lui Jean Calvin şi cele anglicane, ale lui
Henrich al VlII-lea; deci apar noi trăsături ale vieţii spiritualreligioase.
Ţările în care s-a manifestat reforma sunt: Germania,
Anglia, Scoţia, Danemarca, Olanda, Suedia, Norvegia,
Elveţia, Ungaria, Franţa. Ideile lui Luther au prins rădăcini
puternice în Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia. În
Olanda, Elveţia, Ungaria și în sudul Franţei triumfă
calvinismul. Catolicismul s-a păstrat prin tradiţie în ţările
latine: Italia, Spania, Portugalia, Belgia și Franţa, (în cea mai
mare parte), exceptând sudul ei. În Transilvania,
luteranismul se răspândeşte printre saşi, iar calvinismul şi
unitarianismul (curent protestant şi acesta) printre maghiari.
Ungurii de aici, deşi au aderat la început la luteranism, sub
influenţa lui Petru Meliusz au îmbrăţişat calvinismul, devenit
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la 1 - 11 iulie 1564, religie oficială (după moartea lui Tean
Calvin), prin hotărârea Dietei de la Turda. O parte dintre
unguri a părăsit calvinismul, îmbrăţişând în frunte cu David
Francisc, în 1568, unitarianismul sau antitrinitarianismul.
Bazele luteranismului au fost puse de Martin Luther
(profesor la Universitatea din Wittenberg - Germania),
acesta fiind considerat cel dintâi reformator, în anul 1517. La
luteranism au aderat mai întâi saşii catolici, rămaşi fideli
acestei religii. Aceştia au fost însufleţiţi de ideile „vajnicului
reformator german”, de îndemnurile acestuia de a nu se
supune ierarhiei Bisericii Catolice, de încurajarea oprobriului
faţă de Sfintele Taine, icoane, sărbători, posturi, şi de
iniţiativa săvârşirii serviciilor religioase în limba proprie.
Martin Luther urmărea astfel promovarea Reformei, prin
distrugerea autorităţii bisericeşti catolice, pe fondul
decadenţei religioase favorizate de sistemul
medieval şi de situaţia politică (războaie etc.).
Martin Luther a provocat atunci lărgirea Schismei
din 1054, căreia papalitatea i-a făcut faţă cu greu.
Deci, pe lângă catolicism, religie creştină care
continuă (dăinuie) şi după Marea Schismă în
Europa, în Transilvania au apărut în secolul al XVI
-lea, cele trei noi confesiuni născute din Reformă:
luterană, în 1550 (la care au aderat saşii), calvină
sau reformată, în 1564 (la care au aderat ungurii) şi
unitariană, în 1568 (la care au aderat secuii). Au
existat de acum înainte, în Transilvania, trei naţiuni
dominante (maghiarii, saşii şi secuii) şi patru religii recepte:
catolică, luterană, calvină şi unitariană.
Cele trei naţiuni privilegiate, ungurii, saşii şi secuii, au fost
catolice înainte de 1517, când s-a declanşat Reforma
religioasă. Românii, despărţiţi de latinitate, cum s-a văzut în
capitolele anterioare, şi devenind ortodocşi după sec. al X-lea
şi după Marea Schismă, intră în contact şi cu ideile
reformatoare ale lui Luther şi ale lui Calvin, în sec. al XVIlea, sub influenţa cărora începe să se introducă limba română
în biserică, în locul limbii slavone.
În sec. al XVII-lea, în Transilvania are loc ascensiunea
neîngrădită a puterii laice şi ecleziastice luterane şi calvine. Se
desfăşoară acum procesul de luteranizare şi apoi de
calvinizare a Bisericii Ortodoxe, iar la sfârşitul acestui secol,
în contextul încercărilor de consolidare a Bisericii Latine în
Imperiul Habsburgic si pe plan european, are loc
reîntoarcerea unei părţi a românilor transilvăneni la
catolicism, vechea credinţă a neamului românesc, în
împrejurări care se vor prezenta mai târziu. Acum apare deci
şi Contrareforma.
Principii Transilvaniei şi membrii Dietei sunt în marea lor
majoritate calvini, până în 1683, când acest principat ajunge
sub protectoratul împăratului Austriei, Leopold I, al
Imperiului Austriac, condus acum de dinastia Habsburgilor.
Deci din punct de vedere religios, între 1517 - 1683,
provincia avea caracter protestant, de nuanţă calvină,
principii stăpâni fiind adepţi fanatici ai calvinismului.
Cele trei Biserici protestante erau privilegiate şi libere, pe
când Biserica Catolică era slăbită în urma Reformei. Deşi
religie acceptată legal şi formal, catolicismul a avut mult de
suferit, fiind prigonit și lipsit de sprijinul statului: fusese
desfiinţată în 1566 Episcopia Catolică de Alba-Iulia,
catedrala fusese ocupată de reformaţi, averile confiscate, iar
călugării obligaţi să părăsească ţara. Clerul catolic rămăsese şi
fără autoritate superioară, fără episcop. O sesiune a Dietei,

dominată de calvini, ţinută la Turda, în mai 1566, a hotărât
chiar expulzarea tuturor catolicilor. Pentru un veac şi
jumătate calvinii au obţinut o situaţie privilegiată în viaţa
politică a Principatului transilvănean, în timp ce catolicii
fuseseră excluşi aproape total.
Odată cu ocuparea Transilvaniei de către Habsburgii catolici,
1683, după încetarea dominației otomane, raportul de forţe
trebuia să se schimbe în favoarea catolicismului, dar, deşi
prin tratatul de la Viena din 26 iunie 1686, Transilvania
acceptă protecţia Casei de Habsburg, bunurile Bisericii
Catolice (biserici, şcoli, moşii), luate în cursul vremii şi date
calvinilor, rămân şi după1690 în posesia acestora Abia după
consolidarea stăpânirii Habsburgilor, catolicii îşi pretind
drepturile, iar împăratul Leopold I emite o Diplomă, la 9
aprilie 1693, prin care se asigură celor patru
confesiuni recunoscute, deci şi catolicilor,
exercitarea liberă a cultului, respectarea tuturor
drepturilor, libertăţilor şi privilegiilor, precum şi
restituirea către catolici a bunurilor expropriate şi
un episcop cu puteri depline.
Care ar fi fost soarta românimii din Principat şi a
Bisericii Ortodoxe de aici, dacă nu ar fi avut loc
Unirea cu Roma în 1700?
Cea mai numeroasă naţiune din Transilvania erau
românii, de religie ortodoxă (după slavizare şi
după Marea Schismă), a căror Biserică era
împilată pe pământul strămoşesc. Românii, ca
naţiune şi credinţa lor ortodoxă, ca religie, aveau condiţia de
„toleraţi", lipsiţi de drepturi în propria lor ţară, excluşi de la
privilegii, nefiind egali în drepturi cu celelalte naţiuni şi
confesiuni.
Vreme de un veac şi jumătate se fac încercări de racolare a
românilor ardeleni, mai întâi la luteranism. apoi la calvinism.
Saşii sibieni au încercat să-i atragă pe români la religia lor,
prin traducerea în limba română a Catehismului luteran,
tipărit la Braşov în 1544, şi la Sibiu, în 1559. Ei încercau
astfel să înlocuiască limba slavonă în Biserica Ortodoxă, cu
limba română, potrivit uneia din prevederile Reformei, care
impunea folosirea în biserică a limbii vorbite de popor.
Luteranismul, pentru introducerea căruia la români nu se
foloseau mijloace de constrângere, era mai puţin primejdios
pentru pierderea fiinţei naţionale, decât calvinismul, pentru
că luteranii lăsau neatinsă naţionalitatea, urmărind doar
obiective de ordin religios. Românii erau însă legaţi de
formele cultului creştin şi neputând concepe batjocorirea
sărbătorilor, a cultului sfinţilor, a postului, şi suprimarea
rugăciunilor pentru morţi, încercarea luteranilor a fost un
eşec.
Acţiunea reformării Bisericii româneşti și-a asumat-o
stăpânirea, care fiind ungurească, a desfăşurat propaganda
calvină, mult mai agresivă însă decât cea luterană. Prin
„Tâlcul Evangheliilor", prin Catehismul tradus în limba
română, în 1640, şi prin Molitvenic, tipărite de Coresi în
1564, se răspândea următoarea învăţătură calvină: faptele
bune nu ne pot mântui, ci numai credinţa. Cheia împărăţiei
Cerurilor este cuvântul lui Dumnezeu; credinţa adevărată
trebuie căutată numai în Scriptură; cine crede
propovăduitorului va fi dezlegat, iertat şi spăşit, iar cine nu
crede va fi şi în cer legat, neiertat şi osândit; trebuie să ne
rugăm numai lui Hristos; morţilor nu le putem ajuta. Sfatul
calvinilor, ca al luteranilor, era ca să se slujească în biserică
româneşte, căci preotul „grăieşte în vânt" când „nu înţelege
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au el au oamenii". Propaganda calvină îşi justifică
„legitimitatea" prin „deviza-slogan", popularizată în lumea
reformaţilor, „Cuius regio, eius religio" („A cui e stăpânirea,
a aceluia este religia").
Românii considerau că superintendenţii calvini nu aveau
harul arhieriei, cum aveau preoţii şi episcopul lor, oameni cu
har, aceia fiind simpli predicatori ai Bisericii, în spiritul
Reformei. Astfel, propaganda calvină a întârziat o vreme să
dea roade. Principii calvini din Transilvania au recurs apoi la
o acţiune: prozeliţii printre români, în scopul atragerii lor la
noua religie, urmărindu-se şi maghiarizarea lor. Mai ales
nobilii români, care de fapt erau foarte puţini (şi încă şi mai
puţini cei care reuşeau să ajungă la dregătorii), erau pândiţi
de pericolul maghiarizării, pericol care a devenit fapt împlinit
în cazul lui Nicolaus Olahus şi al Corvineştilor (Matei Corvin
şi Iancu de Hunedoara, fiul său). Prin calvinizare, drumul
deznaţionalizării românilor era larg deschis. Dieta Ardealului
(dominată de calvini) impune mitropoliţilor ortodocşi,
începând cu Sava Brancovici, după votarea unei moţiuni, ca
„românii să se convertească la calvinism”.
Procesul de calvinizare a început în 1566 și s-a desfăşurat cu
insistenţă, cu viclenie şi cu forţă. Pe plan spiritual, românii
erau înfeudaţi de la o vreme calvinismului: acest proces, la
care erau supuşi, devenea din ce în ce mai puternic și mai
periculos, putând avea consecinţe nefaste sub aspect spiritual
si naţional. Forţa spirituală a ortodoxismului, ameninţat de
calvinism, slăbea, pierea treptat, asemenea ierarhiei ortodoxe,
care nu mai putea veghea asupra credincioşilor. Vechile
episcopii româneşti nu mai existau, iar mitropolitul
Bălgradului era supus superintendentului calvin; de fapt
superintendenţii calvini au început să se numească „episcopi
ai valahilor". Actul de recunoaştere în funcţia de protopop al
Hunedoarei a preotului Ioan, datat 9 aprilie 1697, este
semnat de supeintendentul calvin Vespremi Istvan, care se
considera episcopul reformat al Transilvaniei şi al românilor
(Erdélyi Reformàtus és Olàh Püspök). Mitropoliţii ortodocşi
ai veacului al XVII-lea, de la Teoctist (1606-1622), la
Varlaam (1685-1692) „sunt, cu foarte rare excepţii
mitropoliţi procalvini, calvinizaţi în parte". NicoLae Iorga
spunea cu privire la abuzurile calvinilor: „calvinismul
înrobise Biserica românească din Transilvania, ai cărei
conducători, mitropoliţii, au semnat, la început 15, apoi 19
condiţii de calvinizare, făcând din legea românească o
caricatură calvină, iar din mitropoliţi simple instrumente la
dispoziţia superintendentului calvin".
Respectarea „legii străbune" de către români (a postului, a
sărbătorilor etc.) contravenea principiilor calvine şi de aceea
superintendentul calvin veghea îndeaproape ca nu cumva
românii trecuţi la calvinism să ţină zilele de post. Preoţii
ortodocşi şi credincioşii lor erau obligaţi să primească
dogmele protestante, opuse Bisericii orientale. Preotul
român ortodox, considerat schismatic, se identifica cu
credincioşii săi, sub aspect social şi economic: în satele libere
era om liber, însă nu privilegiat, iar în satele de pe domeniile
feudale era situat în rândul oamenilor dependenţi. Ca stare
materială nu se deosebea de credincioşii săi iobagi sau ţărani
liberi. In mod obişnuit nu beneficia de o donaţie canonică
(pământ), de care beneficiau preoţii religiilor recepte, care se
situau în rândul privilegiaţilor. Limba română era folosită ca
mijloc de atragere, dar utilizarea ei ca limbă de cult nu ducea
la dezvoltarea conştiinţei naţionale.
Cu toate măsurile necruţătoare luate de principele Ioan

Sigismund şi de Dietă, pentru „reformarea" Bisericii
româneşti, propaganda calvină n-a dat rezultatele scontate,
pe de-o parte pentru că românii erau legaţi de preoţii lor şi
de episcop, în calitatea acestora de oameni cu har, iar pe de
alta, datorită schimbării conjuncturii politice în Europa si, ca
urmare, și în Transilvania. Procesul de calvinizare a fost
întrerupt definitiv și total, la 1700, prin Unirea cu Roma,
care a salvat neamul românesc de calvinism şi ca urmare, de
maghiarizare. Calvinizarea s-ar fi putut extinde printre
românii ortodocşi neuniţi, dacă Unirea cu Roma ar fi avut
puţini aderenţi. Dar Unirea a fost primită de majoritatea
populaţiei ortodoxe, în frunte cu ierarhii săi: mitropolit,
protopopi şi preoţi, păstrându-se netulburată vreme de 44 de
ani. Ca urmare a faptului că, prin Unire, s-a stăvilit definitiv
acţiunea de calvinizare printre români, clerul calvin s-a
dezlănţuit cu furie împotriva Bisericii Române Unite cu
Roma, aliindu-se cu Mitropolia Sârbească de la Carloviţ, care
urmărea să-i cucerească pe toţi românii din Ardeal,
ademenindu-i cu privilegiile „naţiunii ilirice".
În Europa Centrală, după ocuparea Transilvaniei de către
Habsburgii catolici, în general catolicismul este întâmpinat
cu simpatie și încredere, căutând să-şi croiască un drum nou,
în scopul restaurării catolicismului în continent, Vaticanul si
Viena desfăşoară ofensiva împotriva protestanţilor, a
Reformei. În Ungaria, de exemplu, au loc treceri masive ale
aristocraţiei maghiare şi ale unor comunităţi ţărăneşti întregi
la confesiunea catolică. Biserica Romano-Catolică a iniţiat o
serie întreagă de acţiuni în scopul întăririi catolicismului în
Transilvania: reînfiinţarea episcopiilor romano-catolice din
Oradea (1692) şi Alba Iulia (1715), restituirea moşiilor
pierdute, confiscate, sau a unor biserici, înzestrări cu
venituri, danii noi etc.
Recâştigarea poziţiilor economice, politice si religioase era
posibilă mai ales prin sporirea numărului credincioşilor
catolici. Atenţia misionarilor iezuiţi s-a îndreptat spre
românii mult mai numeroşi decât toate celelalte naţiuni sau
confesiuni recepte la un loc, promiţându-li-se scutiri şi
privilegii de care se bucurau preoţii şi credincioşii catolici de
rit latin. Pentru asigurarea unei majorităţi catolice, autorităţile
imperiale s-au folosit deci de realităţile dureroase pentru
românii ortodocşi din Transilvania, socotiţi ,,tolerați” și
excluşi prin Constituţie, până atunci, de la drepturile de care
se bucurau doar cele trei naţiuni politice şi religiile lor.
Numărul membrilor fiecărei confesiuni hotărând şi numărul
membrilor ce urmau să facă parte din Dietă, reprezentând
acea confesiune, se înţelege că Biserica Romano-Catolică și
Habsburgii aveau interesul să-i atragă pe românii ortodocşi
la unirea cu Biserica Romei. Astfel creştea implicit şi rolul
politic al „statului catolic transilvan”. Noua stăpânire
promite schimbări economice, sociale și politice, condiţia
trecerea la catolicism, forţa spirituală a Imperiului
Habsburgic.
Pe plan european apăruse noul „Veac al Luminilor" care
trebuia să însemne o schimbare radicală şi în viaţa românilor
transilvăneni, în care se impunea emanciparea politică,
socială și spirituală; se impuneau adică mutaţii în aceste
domenii ale vieţii. Naţiunea română cere drepturi politice,
ceea ce li se promite, dar şi o Biserică naţională recunoscută,
egală în drepturi cu religiile recepte din principat. Această
nouă Biserică va apărea, iar în şcolile ei se va forma o elită
clericală şi laică, ce se va angaja în lupta politică. Aceasta va
fi Biserica Română Unită cu Roma.
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LUNCUŞOARA ÎN PARESEMI
roman publicat pentru întâia oară la Bucureşti în 1920.
Din vol. Ion Agârbiceanu, Scrieri creştine, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008, pp. 103-111.

Lumea bătrânilor

În Luncuşoara sunt mulţi bătrâni şi bătrâne.
Nu ştiu, unde e aerul curat şi apa bună, vestită în şapte
sate, ori unde fiecare om îşi are moşioara lui?
Nu ştiu unde satul e aruncat undeva la spatele lui
Dumnezeu, departe de drum de ţară iar de cale ferată, nici
poveste, ori unde nici un singur ficior şi nici o singură fată
nu slujesc pe la oraşe?
Faptul e că din Luncuşoara ai putea face un cătun de
bătrâni şi de bătrâne, care tot încurcă numele nepoţilor şi al
strănepoţilor.
Plin de oameni grei de ani, Luncuşoara e un sat
binecuvântat de Dumnezeu, un sat paşnic şi liniştit, căci, în
toate ţările, oamenii cărunţi închipuie mintea călăuzitoare.
Închipuie, unde tinerii ascultă de bătrâni, dar nu ştiţi
dumneavoastră destule sate în care bătrânii sunt huiduiţi de
cei tineri?
În Luncuşoara nu-i aşa şi, poate, pentru asta
sunt atâţia bătrâni în sat. Ba unii sunt atât de
bătrâni şi unele aşa de bătrâne, încât, de când
începe să amurtă tina pe uliţi şi prin curţi, rămân
şi ei amurţiţi, nu-şi mai scot nasul din casă până
vine primăvara cu sfintele Paresimi.
Atunci e lumea lor!
Aţi văzut, de bună seamă, primăvara, prin
ţărâna de pe lângă garduri, unde bate soarele,
cum se iveşte, când ici când colo, câte-o
gânganie mică, roşie, cu puncte negre care se
mişcă de gândeşti că stă pe loc, şi căreia îi zicem
boul Domnului ori vaca Domnului. În chipul acestor
gângănii încete, se ivesc pe la portiţe, pe lăviţi, şi bătrânii din
Luncuşoara, îndată ce încep să încălzească razele soarelui.
După cum acele goange cu picioruşe de aţe par totdeauna a
nu şti încotro să meargă, aşa par de zăpăciţi şi bătrânii din
Luncuşoara, când, în cap de primăvară, ies mai întâi la
portiţă.
Şi, după cum goange de acelea vezi, mai întâi, una, apoi
alta şi numai în urmă mai multe, un şir ori un grup întreg,
întotdeauna unde bate soarele, aşa şi cu bătrânii din satul
ăsta minunat: ai să aştepţi zile întregi până-i vezi ivindu-se
pe toţi.
Dar, când s-au început Paresemile şi a răsunat mai întâi
tingtangul clopotului celui mic, ei se grămădesc la uşa
bisericii, facându-şi cruci largi, în vreme ce-şi aruncă cele
din urmă cuvinte dintr-o conversaţie începută cu un ceas
mai înainte.
Creştinii din Luncuşoara au o zicală rămasă din
vechime: Îţi iau folosul ca lu' moşu' în Paresimi, adică nu
mă pot ajuta cu tine la nimic. De îndată ce se începe sfântul
post, bătrânii din Luncuşoara nu mai primesc nicio
răspundere pentru orice se va întâmpla la casă.
Cât ţine îngheţul, dacă femeia merge peste zi la o vecină
şi-i zice moşului: Tată, ia să îngrijeşti puţin de copii,
bătrânul răspunde: Haida-hai! Dacă ea se plânge că se gată
dulcele şi n-a isprăvit de tors fuiorul şi c-ar merge pe-un
ceas-două în şezătoare, moşul zice: Du-te numai, aici

suntem noi. Vara, când rămân copii şi purcei şi viţei pe
seama moşului, zice: Fiţi pe pace, doar nu-s copil!
Dar când se încep Paresemile şi femeia ori bărbatul,
gata să meargă la plug, ori la plevilă, îşi zic unul altuia: Oare
ce-a fi cu copiii ăştia?, bătrânul sau bătrâna din Luncuşoara
se grăbeşte să răspundă: Nu ştiu, zău! Eu trebuie să mă duc
la biserică! Tinerii înţeleg şi unul dintre ei trebuie să aştepte
până se întoarce de la slujbă moşul ori bunica micuţilor. Şi,
uneori, mai ales după unii bătrâni sau bătrâne, trebuie să
aştepte foarte mult!
Nu ştiu, unde au stătut iarna întreagă închişi în casă,
cunoscând tot ce se petrece în lume numai în zarea slabă a
fereştii prin care priveau din când în când, ori din poveştile
ce le aduceau nevestele tinere de prin şezători? Sau unde naveau prilejul, câte patru-cinci luni, să se întâlnească cu alţii
de seama lor? Ori, mai ales simţul, dorul lor de libertate era,
în sfârşit, ceea ce-i făcea pe bătrânii din Luncuşoara să plece
aşa de dimineaţa de acasă, cât ţineau Paresemile,
şi să se întoarcă aşa de târziu!
Toate aceste trei motive au făcut, poate, pe
creştinii din Luncuşoara să zică Iţi iau folosul ca
lu' moşu în Paresemi, dar cred că, totuşi,
motivul din urmă e cel de căpetenie: dorul de
libertate. În Paresemi, cei cărunţi din
Luncuşoara se scuturau de toate datorinţele care
îi ţineau încătuşaţi peste an. Trebuiau să-şi vadă
de suflet, ziceau ei, trebuiau să se mai bucure de
viaţa câtă o mai aveau, zic eu. Cătuşile ce-i
ţineau legaţi, ce-i drept, dintre cele mai uşoare,
mai dulci, mai pline de mângâieri: grijeau de un nepot, de un
strănepot, adică întotdeauna de mai mulţi, de un purcel ori
de un viţel, le plăceau, dar parcă tot nu puteau răsufla în
toată tihna decât acum, în Paresemi, când, cu o neînsemnată
rămăşiţă de voinţă, se dezlegau de toate datorinţele, ca să se
simtă liberi, mai ales neîngreunaţi de vreo responsabilitate.
Se vede că, cea mai adâncă, cea din urmă mulţumire a
omului, stă tot în libertate, în zdrobirea cătuşilor de orice
fel, în spiritul de răzvrătire.
Vai, dar ce răzvrătire uşor de iertat, ce răzvrătire bine
mirositoare, ca să zic aşa, era aceasta a bătrânilor din
Luncuşoara!
Trebuie să recunoaştem şi adevărul spuselor lor: ei
mergeau la biserică să-şi vadă de suflet. Într-o casă ori alta,
se puteau auzi cuvinte ca acestea:
- Vai de mine, cum să rămân de la biserică?
- De douăzeci de ani nu m-am smintit, să mă smintesc
acum?
- Nu pot, aşteaptă până vin de la slujbă.
- M-ar râde satul, ce gândeşti?
Bătrânii din Luncuşoara spuneau cuvintele acestea de la
inimă, şi împietrit la inimă va fi trebuit să fie bărbatul sau
femeia care, pentru convingerea asta, îi va fi spus o vorbă
grea moşului sau bunicii.
Erau evlavioşi lucru mare bătrânii din Luncuşoara;
părintele Man se convinsese despre acest adevăr
îmbucurător în cele dintâi zile ale păstoriei sale în
Luncuşoara. Dar, era oare vina lor că, pe lângă evlavia
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cerească, le mai rămăseseră şi atâtea patimi, sau să le zicem,
slăbiciuni omeneşti? Dacă porneau de acasă cu un gând şi,
pe drum, le mai veneau zece? Dacă ieşeau pe portiţă
murmurând o rugăciune şi ajungeau ca, pe drum, întâlnindu
-se cu alţii sau cu altele, să înceapă o poveste de demult, pe
care să n-o mai sfârşească nici când să intre în biserică?
Cred că nu era vina lor, aşa cum nu era nici vina
părintelui Man când nu-i mai veneau lacrămi în ochi citind
psalmii de pocăinţă ai lui David.
Paresemile acestea au căzut
binişor în primăvară şi părintele Man,
de câte ori se trezea dimineaţa şi se
uita pe fereastră, vedea peste drum
mulţi bătrâni şi multe bătrâne
povestind domol. Căci, peste drum
de casa parohială, locuiau doi buni
gospodari, care pricepuseră că li se
cade să pună un scaun de hodină şi
înaintea porţii, pentru creştinii osteniţi, pentru bătrânii care
ar veni la biserica din faţă, înainte de trasul clopotelor. Ei nu
puseseră numai un scaun de hodină, ci, fiecare, câte două
lăviţi lungi, care, uneori, erau numai bune să tulbure liniştea
părintelui Man. Aici se adunau, în serile de vară, junişenii
satului să se hărhăiască, să chiuie, să cânte, şi nu arareori,
chiar şezători de vară, cu caere de lână, se înfiripau aici.
Chiar acum, în Paresemi, părintelui Man nu-i slujeau nu
ştiu spre ce mare linişte cele patru lăviţi albe, lucii, de peste
drum, căci, de câte ori se scula şi vedea mulţimea bătrânilor,
îi zicea cu un fel de spaimă preotesei:
- Mi se pare că a tras la biserică.
- Nu cred. Eu nu dorm de mult şi n-am auzit,
răspundea somnoroasă preoteasa.
- Dar uite ce-de lume, zicea el înfrigurat.
- Sunt bătrânii, răspundea liniştită preoteasa. Deacum, ei se scoală odată cu rândunica.
Şi, într-adevăr, dacă părintele Man n-ar fi dormit aşa de
adânc, ar fi putut băga de seamă, în dimineţile fără ploaie,
că, de pe la cinci, de pe la şase, se ridică de peste drum un
amestec ciudat de glasuri groase, potolite, deşi slujba
începea la şapte.
Dacă s-ar fi uitat pe fereastră ar fi putut vedea guri
deschise, fără nici un dinte, ori împodobite cu doi-trei colţi,
ar fi putut prinde gesturi încete de braţe obosite de bătrâni,
o tremurare ciudată din mâini, la unele bătrâne.
Aici se adunau, în fiecare dimineaţă, din cele şapte
săptămâni ale Paresemilor, când nu ploua sau nu viscolea cu
omăt.
Din casa parohială, poveştile lor se desluşeau numai ca
un bornăit ciudat, care se ridică, se coboară, nu se mai aude.
Însă, de afară, vocile se puteau desluşi.
Aici, trei-patru moşnegi îşi aduceau aminte de foametea
cea mare. Nu povestea unul şi ceilalţi să asculte, ci povestea
o spuneau împreună, în crâmpeie, când unul, când altul.
Colea, altul spunea cum fusese cornist în miliţie şi arăta
cu mâinile uscate cum ţinea trâmbiţa, umflându-şi chiar
obrajii, ca şi când acum ar sufla în drăcia de metal.
Dincolo, pe laviţă, spune unul de un bou împungaci, pe
care 1-a avut în jug înainte cu patruzeci de ani, cum i-a luat
odată copilul în coarne, fiindcă micuţul avea o haină
pestriţă.
Alţii dădeau cu socoteala, din semnele de până acum, ce
vreme va fi peste un an.

Babele povestesc de nepoţi, mai ales de nurori, care nau alta de făcut decât să amărască zilele bătrânilor care vor
să moară împăcaţi cu Dumnezeu.
Unele şed, altele stau în picioare, înţepenite în cizmele
grele, pline de umflături tari.
Unele ascultă, altele închipuie necurmat acelaşi gest,
spunând o noutate plină de uimire.
Se văd şi câte două numai, stând mai la o parte şi
spunându-şi ceva în taină, aplecându-se
mereu una spre cealaltă, părând că se
închină.
Oricât ar cerca unii dintre bătrâni sau
unele dintre babe să pară pătimaşi pe ce
spun sau de ce aud, să semene astfel cu
adevăraţii oameni, nu mai reuşesc decât
pe câteva clipe; braţele lor cad domoale,
vocile li se împânzesc de oboseală şi din
ochii lor nu se poate şterge de tot
privirea blândă şi împăcată.
Sfatul lor ţine de multe ori, aici, peste drum de casa
parohiala, câte un ceas şi uneori şi două, până ce, în urmă se
aude tingitangul clopotului celui mic din turn. Atunci, cei
care şed pe lăviţi se ridică, măsură cu toţii la cruci, se
închină, îşi aduc aminte de ce-au plecat de acasă, de ce
aşteaptă aici şi pornesc, domol, spre biserică.
Aici, încep rugăciunile, încep mătăniile; bătrânele
mătură mereu pardoseala de piatră albă a bisericii. Buzele
vechi, subţiate, se despătură pe fiecare clipă şi, cele mai
multe, îşi spun ocinaşile tare, oftând mereu, simţindu-se
acum la marginea mormântului.
În biserică vin şi alţi creştini şi creştine, mai ales din
săptămâna a treia, dar, totuşi, peste săptămână, părintele
Man s-ar putea plânge că-i biserica goală, dacă n-ar fi
bătrânii din Luncuşoara.
Şi ei vin regulat, de când s-a început postul şi vor veni şi
a treia zi de Paşti.
Pe unii poporeni i-a putut convinge părintele Man să se
spovedească şi să se cuminece din săptămâna a treia, a patra,
să nu fie îmbulzeală prea mare în săptămânile din urmă.
În anul acesta, le-a spus chiar din dumineca întâia de
post şi i-a îndemnat să rămână la molitvă. Au rămas câţiva,
dar niciunul dintre aceştia n-a fost vreun moş ori vreo babă
din Luncuşoara. Ei se spovedeau luni, marţi, miercuri, în
săptămâna patimilor şi se cuminecau totdeauna în Joia
Mare. Aşa apucaseră ei din moşi-strămoşi şi aşa era bine:
aveau libertate cât ţineau Paresemile. Părintele Man nu s-a
supărat pentru aceasta, ci, mai vârtos s-a bucurat pentru
râvna bătrânilor de a cerceta biserica.
După unii, puteau aştepta cei de acasă până târziu, căci,
se vede că ghiavolul nu doarme nici în acestea zile de
pocăinţă, ci, mai vârtos cearcă să-i ducă pe creştini în
rătăcire, ba se apropie şi de bătrânii cu părul alb ca neaua.
Căci, iată, după ce ieşeau de la biserică, unii începeau să
caute prin şerpar şi scoteau, cu mare silă, câţiva bani de
aramă. Îi aveau de mai de mult, ori îi ceruseră de curând de
la tinerii de acasă, banii aveau aceeaşi soartă: se ortăceau
câte doi, câte trei bătrâni, nu ştiu cum se înţelegeau, vedeai
numai că se tot întoarce un cap către celălalt, şi intrau în
birtul care cădea în calea celor mai mulţi. Vezi că cei mai
mulţi dintre bătrânii din Luncuşoara ajunau în Paresemi şi,
pentru un ciocănel de rachiu se plătea să se oprească în
drum, îi întărea. Dacă ieşea vreunul clătinându-se, nu se
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mira nime, nici nu credea că ar fi băut mai mult de patru
bani, ştiau că bătrânii se ameţesc iute, ca găinile.
Apoi erau babe care nu mai reuşeau nicicum să-şi
isprăvească poveştile: şi la uşa bisericii, şi-n drum, şi pe la
portiţă, vedeai câte două, cum se tot apleacă una spre alta,
cum se despart şi iar se apropie, târându-şi cizmele grele.
După aceştia aveau ce aştepta tinerii pe acasă, să le lase
în grijă copiii. Dar nime nu se supăra, căci bătrânii şi
bătrânele din Luncuşoara aveau copii buni, care pricepeau o
slăbiciune bătrânească. Poate se gândeau că vor ajunge şi ei
odată aşa...
În Paresemile acestea vremea a fost mereu frumoasă.
Ploile care băteau cu putere, răpăind pe drum, pe coperişe,
treceau apoi repede pe alte sate, lăsând strălucirea soarelui

să-şi joace minunile în văzduhul curat, deasupra
Luncuşoarei, în apele celor două pârâiaşe ce treceau prin sat
şi în argintul din pletele luncuşorenilor
Celor bătrâni, care umpleau în toate dimineţile cele
patru lăviţi, peste drum de casele parohiale.
Deşi nu i-a putut convinge să se spovedească mai de
timpuriu, pe ei popa nu se putea supăra. Las’ că şi babele şi
moşnegii lăcrimau la predicele lui; câte o bătrână îşi apuca
obrajii brăzdaţi în palme şi zicea suspinând: Doamne,
Doamne, clătinându-şi capul. Las’ că, dacă şi-a câştigat o
vază în sat, bătrânii i-au câştigat-o mai întâi cu laudele lor. Îi
ziceau şi acum popa cel nou, în asemănare cu popa Costan,
pe care l-au pomenit ei şi care murise în vârstă de nouăzeci
de ani.

ÎNTÂLNIRE MIGRANTES LA PADOVA

INCONTRO MIGRANTES A PADOVA

Vineri, 30 martie 2012, la „Casa del Fanciullo” din
Padova, a avut loc întâlnirea preoţilor care deservesc
comunităţile de emigranţi pe teritoriul Diecezei de Padova.
Alături de preoţii şi călugăriţele prezente, greco-catolicii români
au fost reprezentaţi de către parohul pr. Aetius Pop şi de către
pr. Cristian Sabău.
Sub coordonarea pr. Elia Ferro, delegatul episcopal
pentru pastoraţia imigraţilor, s-au abordat câteva teme
care privesc în mod direct aceste comunităţi. S-a făcut
iniţial o trecere în revistă a desfăşurării Căii Crucii
orăşeneşti, în cadrul căreia, pe data de 14 martie a.c.,
emigranţii au avut misiunea de a conduce o staţiune;
mai apoi, fiecare preot a prezentat structura
programului pe care îl va anima de Paşti. S-au punctat,
de asemenea, câteva chestiuni privitoare la întâlnirea de
coordonare a Migrantes, care va avea loc în 19 aprilie 2012
reunind, pe lângă preoţi, şi laici reprezentând fiecare comunitate.
Întâlnirea a fost marcată de prezenţa Comisarului Major
Maurizio Veronese, responsabil oficial al Jandarmeriei Publice
din Padova. Acesta a fost invitat pentru a prezenta în câteva
puncte legislaţia, rolul Jandarmeriei, precum şi sprijinul pe care
aceasta îl poate garanta emigranţilor în chestiuni concrete.
Întâlnirea s-a terminat cu un prânz festiv, la care a onorat
cu prezenţa şi Mons. Daniele Prosdocimo, vicar episcopal
pentru pastoraţia în oraşul Padova. Participanţii au profitat
pentru a petrece împreună, într-o împărtăşire de idei şi de
experienţe, şi pentru a-şi schimba urările pentru sărbătorile de
Paşti care vin.
P. Cristian Sabău
Preluat de pe: http://www.bru-italia.eu/news_222_ro.php

Venerdì 30 marzo 2012, presso la “Casa del Fanciullo” a Padova, ha
avuto luogo l’incontro dei sacerdoti che prestano la loro attività
liturgico-pastorale per i Migranti nella Diocesi di Padova. Con i
sacerdoti e le suore presenti, c’erano i greco-cattolici romeni,
rappresentati dal parroco, padre Aetius Pop e da padre Cristian
Cristian Sabău. L’incontro è stato coordinato da don Elia Ferro,
Delegato vescovile per la pastorale dei Migranti. Si sono affrontati
alcuni temi che riguardano direttamente queste comunità.
Dapprima ci si è soffermati sullo svolgimento della Via
Crucis cittadina, durante la quale il 14 marzo u.s., gli
emigranti hanno avuto la missione di pregare davanti ad
una stazione della Via crucis: Ogni sacerdote poi, ha
presentato la struttura del programma della prossima
Santa Pasqua, relativo ad ogni comunità. Ci si è soffermati
su alcuni punti concernenti l’incontro di coordinazione dei
Migrantes che avrà luogo il 19 aprile 2012 e riunirà, con i sacerdoti
anche i laici che rappresentano ciascuna comunità.
L’incontro è stato caratterizzato dalla presenza qualificata del
Commissario Maggiore Maurizio Veronese, l’ufficiale
rappresentante dei Vigili del Quartiere di Padova. Questi era stato
invitato per illustrare, in alcuni punti, la legislazione, il ruolo
dell’Istituzione dei Vigili, come pure il sostegno che questa può dare
agli Emigranti in questioni concrete. L’incontro si è concluso con
un pranzo che ha visto onorato dalla presenza di Monsignor
Daniele Prosdocimo, Vicario episcopale per la Pastorale cittadina di
Padova. I partecipanti hanno approfittato dell’incontro per
condividere idee ed esperienza e per porgersi vicendevolmente gli
auguri per la prossima Santa Pasqua.
P. Cristian Sabău
Preso da: http://www.bru-italia.eu/news_222_it.php

PR. FLORIAN GUŢIU
NUMIT RECTOR LA BLAJ
Pr Florian Guţiu, care a fost responsabilul
comunităţii noastre în intervalul 2004-2007 începând
din luna februarie a anului 2012, a fost numit rector
al Seminarului Teologic „Buna Vestire” din Blaj,
centrul Arhiepiscopiei Majore. Această numire este una
interimară, pentru un semestru, având în vedere faptul că
rectorul titular, pr.dr.Călin Paţulea urmează un stagiu de
cursuri post-doctorale în Elveţia.
Îi dorim har şi succes în munca pe care o desfăşoară!

P. FLORIAN GUŢIU
NOMINATO RETTORE A BLAJ
Il P. Florian Guţiu, che fu responsabile della
nostra parrocchia nel periodo compreso fra gli anni
2004-2007, fu nominato rettore del Seminario
Teologico
“dell’Annunciazione”,
del
centro
Arcivescovile Maggiore. Questa nomina è una interimaria,
per la durata di un semestre, tenendo presente il fatto che, il
rettore titolare, p.dr.Călin Paţulea sta seguendo dei corsi
post-dottorali nella Svizzera.
Gli auguriamo tanta grazia nel lavoro che deve
14svolgere!

PELERINAJUL ANUAL
AL COMUNITĂŢILOR ROMÂNEŞTI
LA BAZILICA SF.ANTON DIN PADOVA

IL PELLEGRINAGGIO ANNUALE
DELLE COMUNITÀ ROMENE PRESSO
LA BASILICA S.ANTONIO

Duminică 18 martie 2012, la Bazilica Sf. Anton de
Padova a avut loc pelerinajul anual al credincioşilor români
greco-catolici din toată Italia. La oficierea dumnezeieştii
liturghii arhiereşti, prevăzută pentru ora 12.15, a fost în
mijlocul enoriaşilor P.S. Sa Mihai Frăţilă, episcop auxiliar de
Alba Iulia şi Făgăraş şi vicar de Bucureşti.
Invitatul special, în afară de episcop, a fost Directorul
general al Fundaţiei “Migrantes”, mons. Giancarlo Perego din
Roma, care a experimentat personal frumuseţea şi
entuziasmul credincioşilor români greco-catolici prezenţi la
mormântul sfântului Anton. Acest pelerinaj anual se
desfăşoară prin voinţa şi dorinţa părintelui Enzo Poiana,
Rectorul Bazilicii antoniene, prieten
şi bun cunoscător al realităţii
româneşti greco-catolice, atât a
celei din ţară, cât şi a celei din Italia,
pe care il putem numi, după cum
spunea episcopul la predică, “uno
di noi” – “unul dintre ai noştri”.
Pentru credincioşii noştrii,
cu mare devoţiune la Sf. Anton de
Padova, pelerinajul a fost ocazie de
traire emoţionantă şi entuziasm
deoarece, departe de pământul
nostru şi de tradiţiile noastre, acest
eveniment este o binecuvântare
pentru ei şi pentru familiile lor.
Acum mai bine de douăzeci de ani
un asemenea pelerinaj putea fi
numai un vis, astăzi este o frumoasă realitate, ba mai mult,
este văzut drept un moment de comuniune fraternă şi o
mărturie de credinţă cu familiile lor, luând în considerare
faptul că emigrarea, pentru mulţi, s-a făcut din considerente
economice. În Italia au gasit o casă, o comunitate primitoare
şi recunoscătoare pentru munca lor.
Încurajarea din timpul predicii P.S. Sale Mihai Frăţilă a
fost aceea “de a rămâne uniţi în credinţă, în jurul păstorilor
proprii, trimişi de către Biserica noastră din România şi să
demontrăm că românii sunt un popor profund creştin catolic
şi nu numai ortodox şi înrădăcinat în valorile Sfintei
Evanghelii”.
Pelerinajul comunităţilor noastre parohiale la
mormântul Sf. Anton se doreşte a fi consolidat în fiecare an
tot mai mult, bucuroşi de comuniunea şi mărturia de credinţă
a poporului nostru. La sfârşitul sfintelor slujbe s-a ţinut o
agapă fraternă organizată la “Casa del Fanciullo”, cu
mâncăruri româneşti tradiţionale, pregătite cu grijă de către
familiile noastre.
După-amiază, mai spre seară, mulţumind călugărilor de
la Bazilică, pelerinii s-au întors la casele lor mai bogaţi
sufleteşte, cu mai multă speranţă pentru viitor şi mai întăriţi în
credinţă, încredinţându-se tot mai mult grijii protectoare şi
binecuvântării Sfântului Anton de Padova.
Traducere în limba română: pr. Ioan Mărginean Cociş
P. Vasile Alexandru Barbolovici
Preluat de pe: http://www.bru-italia.eu/news_217_ro.php

Domenica 18 marzo 2012, presso la Basilica S. Antonio
di Padova si è svolto il sesto pellegrinaggio annuale dei fedeli
romeni greco-cattolici di tutta l’Italia. La celebrazione della
Divina Liturgia, prevista per le ore 12.15, è stata presieduta da
Mons. Mihai Frăţilă, vescovo ausiliare di Alba Iulia e Fagaras
e vicario di Bucarest.
Invitato speciale, oltre il vescovo, è stato il Direttore
generale della Fondazione „Migrantes”, Mons. Giancarlo
Perego di Roma, che si è potuto rendere conto personalmente
della bellezza e dell’entusiasmo dei fedeli romeni grecocattolici presenti alla tomba del Santo. Questo pellegrinaggio
annuale si svolge per volontà e desiderio di p. Enzo Poiana,
Rettore della Basilica,
amico e ben conoscitore
della realtà romena
greco-cattolica, tanto
quella della Romania,
quanto quella d’Italia, e
che lo poss iamo
chiamare, come diceva il
vescovo celebrante,
"uno di noi".
Per i nostri fedeli,
d e v o ti s s im i a S .
A n t o n i o ,
i l
pellegrinaggio è stato
vissuto con emozione
ed entusiasmo in
quanto, lontani dalla
nostra terra e dalle nostre tradizioni, questo è una benedizione
per loro e per le loro famiglie. Solo vent’anni fa, forse, questo
era un sogno, oggi una bella realtà. In più, lo si vede come un
momento di comunione fraterna ed una testimonianza di fede
con le loro famiglie, visto che l’immigrazione, per molti, è
stata per motivi economici. In Italia hanno trovato una casa,
una comunità accogliente e riconoscente per il loro lavoro.
L’incoraggiamento durante l’omelia di Mons. Mihai
Frăţila, è stato quello di "rimanere uniti insieme nella fede,
attorno ai loro pastori, inviati dalla nostra chiesa di Romania e
dimostrare che i romeni sono un popolo profondamente
cristiano cattolico e non solo ortodosso e radicato nei valori
evangelici".
Il pellegrinaggio alla tomba di S. Antonio dalle nostre
comunità si vuole consolidare ogni anno sempre di più, vista
la comunione e la testimonianza di fede del nostro popolo.
Alla fine della celebrazione si è tenuta un’agape fraterna preso
la "Casa del Fanciullo", con delle pietanze romene
tradizionali, preparati con cura dalle nostre famiglie.
Verso il tardo pomeriggio, i pellegrini sono tornati a
casa ringraziando i frati della Basilica, più ricchi
spiritualmente, con più speranza per il futuro e più rinforzati
nella loro fede, confidando sempre di più nella protezione e
benedizione di S. Antonio di Padova.
P. Vasile Alexandru Barbolovici
Preso da: http://www.bru-italia.eu/news_217_it.php
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PROGRAMUL EXCURSIILOR ŞI
PELERINAJELOR DE DUMINICA

IL PROGRAMMA DELLE VISITE E
DEI PELLEGRINAGGI DOMENICALI

Bazilica Sf. Iustina De vizitat: mormântul
evanghelistului Luca şi al apostolului Matia, icoana
constantinopolitană a Fecioarei, puţul martirilor
Sanctuarul Sf.Leopold Mandic De vizitat:
mormântul sf.Leopold, chilia-confesional, caleaşca
minunii.

Basilica di S. Giustina. Da vedere: tomba dell’evangelista
Luca e dell’apostolo Mattia, l’icona della Vergine
costantinopolitana, il pozzo dei martiri.
Santuario di S.Leopoldo Mandic. Da vedere: la
tomba di S.Leopoldo, la cella-confessionale, la calesse del
miracolo.

Sanctuarul Fecioarei Maria de la Monte Berico din
Vicenţa, pe locul apariţiei Maicii Domnului în faţa
Vicenţei Pasini în 1446 şi 1448, promiţându-i protecţia
în faţa ciumei şi haruri abundente pentru toţi cei care
aveau să vină în pelerinaj în prima duminică a lunii.
Sanctuarul Sf.Fecioare a Harurilor de la
Villafranca Padovana (pe locul apariţiei Maicii
Domnului în faţa unei fetiţe mute, înaintea anului
1479). De vizitat: cripta cu statueta Fecioarei,
descoperită în timpul săpăturilor pentru construcţia
Sanctuarului, frescele pictorului român Mihail Ivanov.
Biserica parohială din Montegalda De vizitat:
frescele pictorului român Mihail Ivanov.
Sanctuarul Fecioarei Maria dădătoare de
sănătate la Monteortone, pe locul apariţiei Mariei şi a
vindecării lui Pietro Falco, în mai 1428. De vizitat: icoana
Fecioarei între sfinţii Cristofor şi Anton Abate, izvorul
termal al apariţiei, claustrul vechii mănăstiri augustiniene.
Biserica parohială din Galzignano-Terme
De vizitat: frescele pictorului român Mihail Ivanov.
Villa Immacolata, centrul de spiritualitate al
Diecezei de Padova, reşedinţa pr.Cristian
Sanctuarul Sf.Maria a Harurilor din Piove
di Sacco De vizitat: icoana Fecioarei a fraţilor
Sanguinazzi
Capela Scrovegni De vizitat: frescele lui Giotto
Biserica Eremiţilor, Muzeele civice
Sanctuarele antoniene de la Camposanpiero
De vizitat: chilia sf.Anton, loc al celebrei apariţii a pruncului
Isus, itinerarul antonian jubiliar, Sanctuarul nucului
Sanctuarul sf. Anton de la Arcella De vizitat: chilia
şi locul morţii sf.Anton.

Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza,
sul luogo dell’apparizione della Madre di Dio a Vicenza Pasini
nel 1446 e 1448, prometendole la protezione contro la
peste e grazie abbondanti a tutti coloro che sarebbero
venuti in pellegrinaggio la prima domenica di ogni mese.
Santuario della Beata Vergine delle Grazie a
Villafranca Padovana (sul luogo dell’apparizione di
Maria ad una fanciulla muta, prima del 1479). Da vedere:
la cripta con la statuetta della Madonna, ritrovata
durante gli scavi per la costruzione del Santuario, gli
affreschi del pittore romeno Mihail Ivanov
Chiesa parrocchiale di Montegalda Da vedere:
gli affreschi del pittore romeno Mihail Ivanov
Santuario della Beata Vergine della Salute di
Monteortone, sul luogo dell’apparizione di Maria e la guarigione
di Pietro Falco, nel maggio 1428. Da vedere: l’icona della Vergine tra
i santi Cristoforo e Antonio Abate, la fonte termale
dell’apparizione, il chiostro del vecchio monastero agostiniano
Chiesa parrocchiale di Galzignano Terme Da vedere: gli
affreschi del pittore romeno Mihail Ivanov
Villa Immacolata, centro di spiritualità della Diocesi di
Padova, residenza del p.Cristian.
Santuario di S. Maria delle Grazie di Piove di Sacco
Da vedere: l’icona della Madonna dei fratelli Sanguinazzi
Cappella degli Scrovegni Da vedere: gli affresci di
Giotto
La chiesa degli Eremitani, I musei civici
I santuari antoniani di Camposampiero Da vedere: la cella di
s.Antonio, luogo della celebre apparizione a lui del bambino
Gesù, il cammino antoniano giubiliare, il santuario del noce.
Il santuario di s.Antonio in Arcella Da vedere: il luogo
della morte di s.Antonio.

De reţinut:
-îi rugăm pe toţi cei care dispun de autoturisme să îi transporte
şi pe ceilalţi, atunci când este posibil
-fiecare îşi va aduce mâncare de acasă, fireşte, împărţind şi cu
ceilalţi
-în cazul deplasărilor cu maşina, fiecare participant va contribui
cu o mică sumă.

Da ricordare:
-preghiamo tutti quelli che possiedono la macchina di dare un
passaggio agli altri, quando è possibile
-ognuno si porterà il pranzo a sacco, condividendo,
ovviamente, con gli altri
-nel caso di spostamenti in macchina, ogni partecipante
contribuirà con una piccola somma.

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: giuseppe.munarini@virgilio.it
FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău,
Corectură generală: prof. Livia Blăjan;
Următorul număr: luna iunie, înainte de concedii.

FOAIA PAROHIALĂ, editore, pr.Cristian Sabău,
Traduzioni in lingua italiana: prof.Giuseppe Munarini,
p. Cristian Sabău, p. Ioan Cocis.
Prossimo numero: nel mese di giugno, prima delle ferie estive.
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