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Din discursul de la audienţa generală,  
Castel Gandolfo, 3 august 2011 

Iubiţi fraţi şi surori, 
(…) Doresc să continui tema pe care am început-o, şi 

anume “şcoala rugăciunii”, şi astăzi, în mod aparte, fără să mă 
îndepărtez de temă, doresc să subliniez câteva aspecte cu ca-
racter spiritual şi concret, care mi se par folositoare nu numai 
pentru cei care se află – într-o parte a lumii – în perioada 
concediului estival, asemenea nouă, ci şi 
pentru cei care sunt implicaţi în munca 
de zi cu zi. 

Când în timpul activităţilor noastre 
găsim un moment de pauză, mai ales în 
timpul concediilor, adesea luăm în mână 
o carte, pe care aveam de gând să o ci-
tim. Acesta este primul aspect asupra 
căruia doresc să mă opresc astăzi. Fieca-
re dintre noi are nevoie de perioade de 
timp dar şi de locuri de reculegere, de 
meditare, de linişte… Mulţumim lui 
Dumnezeu că este aşa! De fapt, această 
nevoie ne spune că nu suntem făcuţi 
doar pentru muncă, ci şi pentru gândire, 
reflecţie, sau chiar şi numai pentru a urmări cu mintea şi cu 
inima o povestire, o întâmplare în care să ne identificăm, într-
un anumit sens să ne “scufundăm” pentru ca apoi să ne regă-
sim îmbogăţiţi. 

Bineînţeles că majoritatea acestor cărţi de lectură pe care 
le citim în timpul concediului sunt de cele mai multe ori cărţi 
uşoare, de evadare din cotidian, şi acest lucru este normal. Cu 
toate acestea, multe persoane, mai ales cele care pot lua pauze 
de odihnă mai lungi, se dedică unor lecturi mai serioase. Aş 
dori de aceea să vă fac o propunere: de ce să nu descoperim 
unele cărţi ale Sfintei Scripturi care nu sunt atât de cunoscu-
te? Sau din care am auzit doar anumite fragmente în timpul 
Sfintei Liturghii sau al altor slujbe, dar pe care nu le-am citit 
niciodată în întregime? De fapt, mulţi creştini nu au citit ni-
ciodată Biblia şi au despre aceasta o cunoaştere foarte limitată 
şi superficială. Biblia – după cum îi spune şi numele – este o 
culegere de cărţi, o mică “bibliotecă”, alcătuită de-a lungul 
unui mileniu. Unele dintre aceste “cărţi” care o alcătuiesc 
rămân aproape necunoscute de marea majoritate a oamenilor, 
chiar dacă sunt buni creştini. 

Unele dintre acestea sunt foarte scurte, precum Cartea lui 
Tobit, o povestire care conţine o concepţie foarte înaltă des-
pre familie şi căsătorie, sau Cartea Esterei, în care Regina 
evreilor, prin credinţă şi rugăciune, îşi salvează poporul de la 
exterminare, sau, în continuare, Cartea lui Rut, o străină care 
îl întâlneşte pe Dumnezeu şi care experimentează grija şi iubi-

UN CONSIGLIO DA PARTE DEL 
S.PADRE PER PASSARE  

L’ESTATE E LE FERIE 
 

Dal discorso dell’udienza generale, 
Castel Gandolfo, 3 agosto 2011 

Cari fratelli e sorelle! 
(...) Io vorrei continuare con il tema che abbiamo iniziato, 

cioè una “scuola di preghiera”, e anche oggi, in un modo un 
po’ diverso, senza allontanarmi dal tema, accennare ad alcuni 
aspetti di carattere spirituale e concreto, che mi sembrano utili 
non solo per chi vive - in una parte del mondo - il periodo 

delle ferie estive, come noi, 
ma anche per tutti coloro 
che sono impegnati nel 
lavoro quotidiano. 
Quando abbiamo un 
momento di pausa nelle 
nostre attività, in modo 
speciale durante le vacanze, 
spesso prendiamo in mano 
un libro, che desideriamo 
leggere. E’ proprio questo il 
primo aspetto, su cui oggi 
vorrei soffermarmi. 
Ognuno di noi ha bisogno 
di tempi e spazi di 

raccoglimento, di meditazione, di calma… Grazie a Dio che è 
così! Infatti, questa esigenza ci dice che non siamo fatti solo 
per lavorare, ma anche per pensare, riflettere, oppure 
semplicemente per seguire con la mente e con il cuore un 
racconto, una storia in cui immedesimarci, in un certo senso 
“perderci” per poi ritrovarci arricchiti. 

Naturalmente molti di questi libri di lettura, che 
prendiamo in mano nelle vacanze, sono per lo più di evasione, 
e questo è normale. Tuttavia, varie persone, particolarmente se 
possono avere spazi di pausa e di relax più prolungati, si 
dedicano a leggere qualcosa di più impegnativo. Vorrei allora 
fare una proposta: perché non scoprire alcuni libri della 
Bibbia, che normalmente non sono conosciuti? O di cui forse 
abbiamo ascoltato qualche brano durante la Liturgia, ma che 
non abbiamo mai letto per intero? In effetti, molti cristiani 
non leggono mai la Bibbia, e hanno di essa una conoscenza 
molto limitata e superficiale. La Bibbia – come dice il nome – 
è una raccolta di libri, una piccola “biblioteca”, nata nel corso 
di un millennio. Alcuni di questi “libretti” che la compongono 
rimangono quasi sconosciuti alla maggior parte delle persone, 
anche buoni cristiani. Alcuni sono molto brevi, come il Libro di 
Tobia, un racconto che contiene un senso molto alto della 
famiglia e del matrimonio; o il Libro di Ester, in cui la Regina 
ebrea, con la fede e la preghiera, salva il suo popolo dallo 
sterminio; o, ancora più breve, il Libro di Rut, una straniera che 
conosce Dio e sperimenta la sua provvidenza. Questi piccoli 



2 

 

rea Lui. Aceste cărţi scurte se pot citi în întregime într-o oră. 
Mult mai lungi şi mai grele, adevărate capodopere, sunt Car-
tea lui Iov, care înfruntă marea problemă a suferinţei celui 
nevinovat; Ecclesiastul, care impresionează prin modernita-
tea sa dezarmantă cu care pune în discuţie semnificaţia vieţii 
şi a lumii; Cântarea Cântărilor, un foarte frumos poem sim-
bolic despre iubirea omenească. După cum aţi observat, 
toate acestea sunt cărţi ale Vechiului Testament. Dar Noul? 
Desigur, Noul Testament este mai bine cunoscut, iar genu-
rile literare nu sunt atât de diversificate. Cu toate acestea, 
trebuie să descoperiţi frumuseţea lecturii continue a unei 
Evanghelii, şi recomand de asemenea Faptele Apostolilor 
sau una dintre Scrisori. 

În concluzie, iubiţi prieteni, astăzi doresc să vă sugerez 
să aveţi la îndemână, în timpul perioadei estivale sau în mo-
mentele de pauză şi relaxare, Sfânta Scriptură, pentru a o 
savura în mod nou, citind în întregime unele cărţi care o 
compun, atât pe cele mai puţin cunoscute, cât şi pe cele mai 
cunoscute, precum Evangheliile, însă într-o lectură conti-
nuă. Făcând aceasta, momentele de destindere pot deveni 
nu numai o îmbogăţire culturală, ci şi hrană spirituală, capa-
bilă să alimenteze cunoaşterea lui Dumnezeu şi dialogul cu 
El, rugăciunea. Aceasta îmi pare a fi o frumoasă ocupaţie pe 
timpul vacanţei: citirea unei cărţi a Sfintei Scripturi, având 
astfel un moment de destindere, dar în acelaşi timp 
“scufundându-ne” în imensitatea Cuvântului lui Dumnezeu 
şi aprofundând contactul nostru cu Eternul, tocmai ca scop 
al timpului liber pe care Dumnezeu ni-l oferă. 

Traducere: pr.Mihai Todea 
Preluat de pe: http://documente.catholica.ro/audienta-generala-

de-miercuri-3-aug-2011/ 

 
CARDINALUL  

ALEXANDRU TODEA  
100 de ani de la naştere,  

10 ani de la trecerea la Domnul 
 
S-a născut la 5 iunie 1912 în Teleac, jud. Mureş, dintr-o 

familie de ţărani cu mulţi copii. Studiile primare le-a urmat 
în satul natal şi la Căcuci, iar cele medii la Gimnaziul din 
Reghin şi la Liceul “Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj. Primit 
în clerul tânăr al Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Făgăraş, 
Mitropolitul Vasile Suciu l-a trimis pentru studii teologice 
superioare la Roma, unde a urmat Filosofia şi Teologia la 
Institutul de “Propaganda Fide” şi de unde, după studii 
strălucite şi promovarea titlului de doctor, în 1940 s-a întors 
în ţară. 

Între 1940-1945 a fost utilizat în diferite funcţii în 
Centrul Mitropolitan. Pe timpul mitropolitului Alexandru 
Nicolescu (+ 1941) a fost secretar mitropolitan şi apoi 
profesor de religie, de limba latină şi limba italiană la şcolile 
secundare din Blaj. 

Alexandru Todea a făcut parte din grupul de preoţi 
tineri, apărut spre sfârşitul deceniului al patrulea, reprezentat 
de episcopul Ioan Suciu şi de preotul Nicolae Pura, care a 
adus un nou suflu în viaţa Bisericii, elemente “dedicate cu 
tot elanul lor tineresc idealului formării unei elite catolice. 
Puritatea vieţii lor, farmecul lor personal, dar mai ales zelul 
lor au trezit idealuri generoase în conştiinţele multor 
tineri… Apar lucrări importante, nu ca volum, dar 
novatoare în conţinut, atât din pana celor de mai sus, cât şi 
a celor din curentul născut odată cu începutul activităţii lor: 
Educaţia curăţeniei, Spre lumină, Acela pe care voi nu-l ştiţi, 

libri si possono leggere per intero in un’ora. Più 
impegnativi, e autentici capolavori, sono il Libro di Giobbe, 
che affronta il grande problema del dolore innocente; il 
Qoèlet, che colpisce per la sconcertante modernità con cui 
mette in discussione il senso della vita e del mondo; il 
Cantico dei Cantici, stupendo poema simbolico dell’amore 
umano. Come vedete, questi sono tutti libri dell’Antico 
Testamento. E il Nuovo? Certo, il Nuovo Testamento è più 
conosciuto, e i generi letterari sono meno diversificati. Però, 
la bellezza di leggere un Vangelo tutto di seguito è da 
scoprire, come pure raccomando gli Atti degli Apostoli, o una 
delle Lettere. 

In conclusione, cari amici, oggi vorrei suggerire di 
tenere a portata di mano, durante il periodo estivo o nei 
momenti di pausa, la santa Bibbia, per gustarla in modo 
nuovo, leggendo di seguito alcuni suoi Libri, quelli meno 
conosciuti e anche quelli più noti, come i Vangeli, ma in una 
lettura continuata. Così facendo i momenti di distensione 
possono diventare, oltre che arricchimento culturale, anche 
nutrimento dello spirito, capace di alimentare la conoscenza 
di Dio e il dialogo con Lui, la preghiera. E questa sembra 
essere una bella occupazione per le ferie: prendere un libro 
della Bibbia, così avere un po' di distensione e, nello stesso 
tempo, entrare nel grande spazio della Parola di Dio e 
approfondire il nostro contatto con l'Eterno, proprio come 
scopo del tempo libero che il Signore ci dà. 

 
Da: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/

audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20110803_it.html 
 
 

 

IL CARDINALE  
ALEXANDRU TODEA 

100 anni dalla nascita,  
10 anni dalla sua ascesa al cielo. 

 
 Nacque il 5 Giugno 1912 a Teleac, nel distretto del 

Mureş, da una famiglia di contadini con molti figli. Seguì gli 
studi elementari nel villaggio natale ed a  Căcuci, e quelli 
medi nel Ginnasio di  Reghin ed al Liceo “Sfântul Vasile cel 
Mare”[San Basilio  il Grande] di Blaj. Ricevuto da giovane 
nel clero dell’Arcivescovado di Alba Iulia e Făgăraş, fu 
inviato dal metropolita Vasile Suciu a compiere gli studi 
teologici superiori a Roma, ove seguì i corsi di Filosofia e di 
Teologia all’Istituto de “propaganda Fide”  e da dove, nel 
1940, dopo aver concluso gli studi in modo brillante 
ottenne il titolo di dottore e ritornò in Patria. 

Tra il 1940-1945 ricoprì diverse funzioni presso il 
Centro Metropolitano. Ai tempi del metropolita  Alexandru 
Nicolescu (+ 1941) fu segretario metropolitano e poi 
divenne professore di religione, di  latino, italiano nelle 
scuole secondarie di Blaj.  Alexandru Todea fece parte del 
gruppo di giovani sacerdoti,  che vissero alla fine del quarto 
decennio, rappresentato dal vescovo Ioan Suciu,  e dal  
sacerdote Nicoale Pura, che portò un nuovo soffio nella 
vita della Chiesa, elementi “dediti con tutto il loro slancio 
giovanile all’ideale della formazione di un’élite cattolica. La 
purezza della loro vita, il loro carisma personale, ma 
soprattutto il loro zelo destarono ideali generosi nelle 
coscienze di molti giovani …  Appaiono molte opere 
importanti, non  come quantità, ma innovatrici dal punto di 
vista del contenuto, sia dalla penna di coloro che sono stati 
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Meditaţii pentru preoţi, de Nicolae Pura; Eroism, Tinereţe şi o 
traducere a biografiei lui Pier-Giorgio Frassati de Cojazzi, 
de I. Suciu; Formarea morală şi intelectuală pentru viaţă, tradusă 
de Alexandru Nicula după Louis Riboulet; Înfruntă viaţa, 
tradusă de Tit Liviu Chinezu după Raoul Plus; Pentru tine 
apostolă învăţătoare, Cascada Tinereţii, Rugăciunea tineretului, de 
Alexandru Todea; precum şi o serie de articole scrise de 
autorii de mai sus, printre care trebuie amintit şi Iuliu 
Hirţea”. 

Între 14 octombrie 1945-14 octombrie 1948, Alexandru 
Todea a funcţionat ca paroh şi protopop districtual la 
Reghin, judeţul Mureş. În această perioadă a 
fost arestat de mai multe ori. Trei din aceste 
arestări au fost de mai scurtă durată, pe 
motivul că a vorbit împotriva abuzurilor 
săvârşite de guvernanţii comunişti. A patra 
arestare a durat o lună, fiind dus la Ministerul 
de Interne. Motivul celei de a cincea a fost 
protestul public împotriva înlăturării regelui. 
A şasea arestare s-a produs la 14 octombrie 
1948. Evadat de la securitatea din Reghin, a 
petrecut ascuns trei ani şi trei luni, în care 
timp, la 19 noiembrie 1950, a fost consacrat 
episcop titular de Cezaropolis, în fapt auxiliar 
al Episcopului Ioan Suciu, Administrator 
Apostolic al Arhidiecezei de Alba Iulia şi 
Făgăraş. Consacrarea a fost săvârşită 
clandestin prin punerea mâinilor episcopului romano-catolic 
Iosif Schubert din Bucureşti, în capela baptisteriu, a 
catedralei “Sfântul Iosif”, în asistenţa singurului prezent, 
preotul George Guţiu. 

La 31 ianuarie 1951 a fost arestat din nou şi dus iarăşi la 
Ministerul de Interne, unde a fost anchetat timp de 13 luni, 
după care a urmat procesul din 1952, în care procurorul i-a 
cerut condamnarea la moarte, cu menţiunea “periculos 
pentru societate”. Tribunalul Militar din Bucureşti l-a 
condamnat la muncă silnică pe viaţă. În august 1964 a fost 
graţiat. 

După eliberarea din închisoare, aşezat la Reghin, a 
păstorit clandestin miile de credincioşi din părţile locului şi a 
rezolvat problemele bisericeşti ale Arhidiecezei. 

La 14 martie 1986 a fost ales de către Conferinţa 
Episcopilor şi Ordinarilor diecezelor mitropolitane, 
Mitropolit al Bisericii Române Unite (Greco-Catolice), 
alegere comunicată Sfântului Scaun Apostolic. 

La 31 iulie 1987 a preluat, interimar, jurisdicţia eparhiei 
de Cluj-Gherla, pe care o va preda la 17 iunie 1991 noului 
episcop titular al acestei eparhii, George Guţiu, odată cu 
consacrarea acestuia. 

După data de 22 decembrie 1989, data victoriei 
revoluţiei anticomuniste din România, Mitropolitul Al. 
Todea şi-a continuat laborioasa sa activitate, dar de acum în 
deplină libertate. La 12 martie 1990, Sfântul Scaun l-a 
dezlegat de titlul formal de episcop de Cezaropolis şi, ţinând 
cont de preferinţele Conferinţei episcopatului din 14 martie 
1986, l-a numit Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş şi l-a 
confirmat ca Mitropolit al Bisericii Române Unite. A fost 
recunoscut prin Decret al Preşedintelui României, Ion 
Iliescu. A fost instalat cu mare solemnitate la Blaj, printr-o 
Liturghie arhierească celebrată pe Câmpia Libertăţii, la 7 
octombrie 1990 şi i s-a predat o parte din reşedinţa 
mitropolitană, dar nu şi catedrala înălţată de episcopul greco
-catolic Inochentie Micu Clain, terminată şi împodobită de 
urmaşii săi în scaun. 

su ricordati, sia di quelli della corrente nata con l’inizio della 
loro attività:  L’educazione alla purezza, Verso la Luce, Quello che 
non sapete, Meditazione per i sacerdoti, di Nicolae Pura;  Eroismo, 
Giovinezza, ed una traduzione della biografia di Pier-Giorgio 
Frassati di Cojazzi, di Suciu; Formazione dell’Intellettualità per la 
vita, tradotta da Alexanndru Nicula da Luis Reboulet,  
Affronta la vita, tradotta da Tit Liviu Chinezu, da Raoul Plus; 
Per te apostola insegnante, La cascata della giovinezza, Preghiera 
della gioventù, di Alexandru Todea, come pure una serie di 
articoli scritti dagli autori su riportati, tra i quali bisogna 
ricordare anche Iuliu  Hirţea”. 

Tra il 14 Ottobre 1945 e il 14 Ottobre 
1948, Alexandru Todea fu nominato quale 
parroco e decano  distrettuale a Reghin, 
nel distretto del Mureş. In questo periodo, 
fu più volte arrestato. Tre di questi arresti, 
motivati dal fatto che aveva parlato contro 
gli abusi perpetrati dai governanti 
comunisti, furono di durata più breve. Il 
quarto arresto durò un mese, egli fu 
condotto al Ministero degli Interni. Il 
motivo del quinto arresto fu la protesta 
p u b b l i c a  i n s c e n a t a  c o n t r o 
l’allontanamento del Re. Il sesto arresto 
avvenne il 14 Ottobre 1948. Evase dalla 
“securitate” [il criminale servizio di polizia 
politica comunista n.d. tr.]  di Reghin, 

visse in clandestinità per tre anni e tre mesi; in questo 
periodo, il 19 Novembre 1950, fu consacrato vescovo 
titolare di Cezaropolis, de facto ausiliare del vescovo Ioan 
Suciu, Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Alba 
Iulia e Făgăraş. La consacrazione  fu officiata 
clandestinamente  dal vescovo cattolico di rito latino  Iosif 
Schubert di Bucarest, nella cappella del battistero della 
cattedrale di San Giuseppe, nella Capitale romena. Assistette 
alla cerimonia solamente il sacerdote  George Guţiu. 

Il 31 Gennaio 1951 fu nuovamente arrestato e di nuovo 
condotto al Ministero degli Interni, dove fu inquisito per 13 
mesi, seguì poi il processo nel 1952, in cui il procuratore 
chiese la sua condanna a morte, con la menzione “ 
pericoloso per la società”. Il tribunale militare di Bucarest lo 
condannò ai lavori forzati a vita. Nell’agosto del 1964 fu 
graziato.  

Dopo la liberazione dalla prigione, stabilitosi a Reghin, 
fu pastore clandestino di migliaia di fedeli e risolse i 
problemi dell’Arcidiocesi. 

Il 14 Marzo 1986,  fu eletto dalla Conferenza dei 
Vescovi e degli ordini della metropolia quale Metropolita 
della Chiesa Romena-Unita (greco-cattolica) e l’elezione fu 
comunicata alla  Santa Sede. 

Il 14 Marzo 1987 ebbe l’incarico interinale della 
giurisdizione dell’eparchia di Cluj-Gherla che avrebbe 
affidato il 17 Giugno 1991 al nuovo vescovo titolare di 
quest’eparchia, monsignor George Guţiu, quando egli fu 
consacrato.  

Dopo il 22 Dicembre 1989, data della vittoria della 
Rivoluzione Anticomunista della Romania, il Metropolita 
Alexandru Todea continuò la sua laboriosa attività, ma in 
piena libertà.  Il 12 Marzo 1990, la Santa Sede lo sciolse dal 
titolo di vescovo di Cezaropolis e, tenendo conto delle 
preferenze della  Conferenza dell’Episcopato del 14 Marzo 
1986, lo nominò  Arcivescovo di Alba Iulia e Făgăraş e lo 
confermò Metropolita della Chiesa romena Unita. Fu  
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Card. Alexandru Todea 
-continua dalla pag. 3 

riconosciuto con Decreto e fu confermato del 
Presidente della Romania Ion Iliescu. Fu intronizzato con 

gran solennità a Blaj, durante una solenne Liturgia 
Pontificale, celebrata a Câmpia Libertăţii, il  7 
Ottobre 1990 e gli fu concessa una parte della 
residenza metropolitana, ma non la cattedrale 
innalzata dal vescovo greco-cattolico Inochentie 
Micu Clain, terminata ed ornata da coloro che gli 
succedettero nella Sede vescovile 
Il metropolita dr. Alxendru Todea (Cardinale) 
guidò ancora la Chiesa Romena Unita, nella lotta 
non-violenta per ottenere i luoghi di culto, le case 
parrocchiali, le istituzioni monastiche e di 
beneficenza, l’intero patrimonio, persi nel 1948 e 
divisi tra lo Stato e la Chiesa Ortodossa Romena.  
L’attività senza posa come capo della Chiesa 
Romena Unita, con memoriali, dialoghi condotti 
con il Potere politico, con la Gerarchia della 
Chiesa Ortodossa Romena, con discorsi 
occasionali in diverse occasioni, con la 
pubblicistica, le interviste etc., furono sforzi 
estenuanti, una grande croce che l’alto gerarca si 
impegnò a portare sino al Golgota della vittoria. 
I posteri registreranno il tormento e la piena 
donazione, dedicate ad un giuramento e all’ideale 
di Cristo e della Sua Chiesa.  * * * 

Informazioni tratte dal libro Catolicism şi Ortodoxie Românească 
– scurt istoric al Bisericii Române Unite”, [Cattolicesimo ed 
Ortodossia Romena] dello Ierom. Silvestru Augustin Prunduş e  
di  P. Clemente Plăianu, apparso presso la Casa Editrice “ Viaţa 
Creştină”, Cluj-Napoca, 1994. 

Card. Alexandru Todea 
-continuă din pag. 3 

Mitropolitul dr. Alexandru Todea (Cardinal) conduce, 
în continuare, Biserica Română Unită în lupta neviolentă 
pentru redobândirea lăcaşurilor 
de cult, caselor parohiale, 
instituţiilor monahale şi de 
binefacere, a întregului 
patrimoniu, acaparate în 1948 şi 
împărţite între stat şi Biserica 
Ortodoxă Română. 

Activitatea fără răgaz în 
fruntea episcopatului român-
unit, cu memorii, dialoguri 
purtate cu Puterea politică, cu 
ierarhia Bisericii Ortodoxe 
Române, cuvântări ocazionate de 
diferite prilejuri, publicistică şi 
interviuri etc., sunt zbateri 
epuizante, o mare cruce pe care 
Înaltul ierarh s-a angajat să o 
poarte până la Golgota biruinţei. 
Posteritatea va consemna 
zbuciumul şi deplina dăruire, 
închinate unui legământ şi unui 
ideal, lui Hristos şi Bisericii Sale. 

* * * 
Informaţii preluate din cartea 

“Catolicism şi Ortodoxie Românească – scurt istoric al Bisericii 
Române Unite”, a Ierom. Silvestru Augustin Prunduş şi a Pr. 
Clemente Plăianu, apărută la Casa de Editură Viaţa Creştină, Cluj
-Napoca, 1994. 

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: 334-343. 

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

II. Înfăptuirea Unirii 

1. Relaţiile noastre cu Roma, după slavizare şi după 
Marea Schismă 

Românii au fost despărţiţi de Biserica Romei şi de latinitate 
în condiţiile cunoscute, prin slavizarea cultului lor şi prin Marea 
Schismă. La sfârşitul secolului al XVTI-lea, o parte a românilor 
din Principatul Transilvaniei şi din părţile anexe lui revin la 
vechea credinţă a neamului românesc - creştinismul roman, la 
Biserica Romei. 

Venirea slavilor şi a bulgarilor în teritoriul lor de azi şi 
extinderea ţaratului bulgar, vremelnic, în teritorii româneşti, duc 
la slavizarea Bisericii româneşti, impunându-se acesteia ritul si 
limba slavonă. Prin intermediul ritualului bizantino-slav şi a 
scrierii chirilice, românii încep să fie rupţi pentru o vreme de sub 
jurisdicţia Romei. Legăturile noastre, ale românilor, cu Roma şi 
cu limba latină n-au încetat cu totul însă sub influenţa lumii slave 
creştinate, la sfârşitul secolului al IX-lea şi după Marea Schismă 
de la 1054. Relaţiile cu papalitatea sunt doar întrerupte uneori, 
temporar şi parţial, datorită slavilor şi bulgarilor aşezaţi în 
Balcani. 

Dovadă a menţinerii relaţiilor cu ţările române este 

întemeierea aici a unor episcopii. în Tara Românească, în 
vremea lui Radu I, la 1381, a luat fiinţă Episcopia Catolică de 
Argeş, cu întâiul episcop Nicolae Antoni, care i-a cuprins nu 
numai pe străinii din Ţara Românească, ci şi pe românii catolici 
de aici. Cu un an înainte, în 1380, se înfiinţase Episcopia de 
Severin, din care făceau parte, de asemenea, şi mulţi români. 
Subordonată direct Sfântului Scaun Apostolic, a luat fiinţă în 
sudul Moldovei, cu aprobarea papei Grigore al IX-lea (1227-
1241), Episcopia Cumanei, cu primul său episcop, Teodoric. In 
vremea lui Laţcu Vodă (1365-1375), care a îmbrăţişat 
catolicismul, în Moldova s-a înfiinţat o Episcopie Catolică, la 
Şiret, cu întâiul său episcop Andrei Vasile de Cracovia. 

În Ţara Românească, în timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-
1418) şi în acela al lui Vlad Dracul (1431-1442), au existat 
raporturi directe cu Biserica Romei, prin participarea la 
Cruciada de la Nicopole (1396), prin intermediul călugărilor 
franciscani, lăsaţi să predice aici. 

Au existat şi domni catolici: Laţcu, Petru Cercel, Ştefan (fiul 
lui Lăpuşneanul), Mihnea (fiul lui Vlad Ţepeş), Mihnea al III-
lea, Gheorghe, Ştefan şi Grigore Ghica. 

1997 –Papa Ioan Paul al II-lea în vizită 
la Bucureşti, îl salută pe Card. Al.Todea 

Il Papa Giovanni Paolo II, durante la 
sua visita a Bucarest, saluta  

il Card. Al.Todea 
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Sub Alexandru cel Bun (1400-1432), s-a înfiinţat, în 
Moldova, la Baia, o nouă Episcopie Catolică şi s-a ridicat o 
frumoasă catedrală. Mitropolitul grec al Moldovei, Damian, a 
participat alături de protopopul Constantin şi de boierul 
Neagoe, la Sinodul ecumenic de la Florenţa, semnând alianţa cu 
Roma. Se ştie, pe de altă parte, că Ştefan cel Mare a fost un aliat 
de mare nădejde al papalităţii (cum reiese din operele literare 
„Apus de soare" de B. Şt. Delavrancea şi „Fraţii Jderi" de Mihail 
Sadoveanu). 

La cumpăna celor două veacuri (al XVI-lea şi al 
XVII-lea) epoca lui Mihai Viteazul marchează, atât 
sub aspect politic (prin unirea celor trei ţări 
române), cât şi sub aspect spiritual, un moment 
semnificativ. Domnitorul Mihai Viteazul este nu 
numai apărătorul ortodoxiei, ci şi un protector 
devotat al creştinismului universal, al Bisericii 
Catolice. Aşază Biserica românească din 
Transilvania sub jurisdicţia mitropolitului Ţării 
Româneşti, dar răspunde, în acelaşi timp, chemării 
papei Clemente al Vll-lea, de a intra în Liga Creştină, 
împotriva turcilor, şi-i sprijină pe catolicii din 
principatul Ardealului. Desigur, vrea să întărească şi 
ortodoxia din Transilvania şi o face prin construirea 
Bisericii Catedrale Ortodoxe de la Alba Iulia, ale 
cărei clopote şi în vremea mitropoliţilor români, 
Teofil şi Atanasie, au chemat credincioşii din întreg 
Principatul Transilvaniei, la unirea religioasă cu Biserica Romei 
latine, cu Biserica Catolică. 

 
2. Săvârşirea propriu-zisă a Unirii; înfăptuitorii ei 
La sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea, 

apar condiţiile favorabile unirii religioase a românilor ortodocşi 
din Transilvania, consideraţi „toleraţi" şi prigoniţi, cu Biserica 
Catolică, şi ale pregătirii, astfel, a luptei naţionale a românilor din 
Principatul Transilvaniei. Secolele amintite au însemnat sfârşitul 
unei perioade istorice, suzeranitatea Porţii Otomane, în 
Transilvania şi începutul alteia: instaurarea stăpânirii imperiale 
austriace. Veacul al XVII-lea se încheie deci cu schimbul între 
cele două puteri. 

Unirea religioasă a românilor din Transilvania are loc în 
vremea mitropolitului Teofil (1692-1697), fiu de nobil de la 
Teiuş, şi a episcopului Atanasie Anghel (1697-1713). (Unirea din 
Transilvania a fost precedată de trecerea la catolicism a 
românilor din părţile anexe ei, Sătmarul şi Bihorul, prin 
protopopul Demetrius Monastelli şi prin episcopul Iosif de 
Camillis - 1689, l690 şi 1693.) 

Nicolae Iorga spunea că cei doi vlădici au luat „aceleaşi 
măsuri, pe care le poruncea vremea. „Două lucruri se puteau 
face: să se urmeze vechile legături cu calvinii sau acestea să fie 
lepădate, pentru a face o alianţă religioasă cu noul domn al ţării." 
„Era deosebire de purtare între catolici şi calvini. Calvinii 
craiului băteau din picior, catolicii împăratului faceau propuneri; 
cei dintâi ameninţau cu temniţele şi bătăile, ceştialalţi făceau să 
se zărească începutul unei ere de libertate şi lumină.” (N. Iorga, 
„Sate şi preoţi din Ardeal", 1802, p. 166-171, 175-176). 

În Patenta imperială din 23 august 1692, dată de împăratul 
Leopold I, se precizează că toţi cei de rit grecesc (adică ortodox), 
ce se vor uni cu Biserica Romană, se vor bucura de toate 
drepturile şi privilegiile pe care le au romano-catolicii. Pentru 
prima oară se oferă românilor posibilitatea de a se întoarce în 
„sânul Bisericii Mamă", cum a numit mitropolitul Teofil Biserica 
Catolică: „... când am avut săbor mare la Bălgrad, cu o inimă am 
hotărât ca să ne întoarcem în sânul Sfintei Maicii Biserici 
Romano-Catoliceşti şi iarăşi să ne unim cu ea"( Codruţa Maria 

Mureşan, Marcel Ştirban, „Din istoria Bisericii Române Unite", p. 
57). 

În cadrul Marelui Sobor (Sinod), ţinut în 1697 (februarie - 
martie), la Alba Iulia, care a hotărât actul Unirii cu Biserica Romei, 
s-a redactat Manifestul semnat de mitropolitul Teofil şi de 12 
protopopi, prin care s-a anunţat trecerea românilor ortodocși de 
sub jurisdicţia acestuia, la Biserica Catolică. Scopurile urmărite 
prin Unire şi anume: salvarea Bisericii de calvinizare, prin 
reîntoarcerea românilor la Biserica strămoşească şi deschiderea 

căilor de emancipare a lor, erau interese de primă 
importanţă pentru naţia română, în consens cu 
spiritul înnoitor din „Veacul Luminilor". Actul a 
fost înaintat la 10 iunie 1697 cardinalului 
Kollonich. Unirea avea să se rezume la cele 4 
puncte evidenţiate cu ocazia Conciliului de la 
Florenţa, din 6 iulie 1439, şi anume: 
- recunoaşterea papei drept cap al întregii Biserici 
creştine, deci şi al celei Unite (primatul papal), 
- consfinţirea folosirii şi a pâinii nedospite pentru 
cuminecătură (teologia sacramentală), 
- credinţa în existenţa purgatoriului, un al treilea 
loc unde poate ajunge sufletul după moarte şi 
unde, prin rugăciuni, se purifică (dogma 
escatologică), 
- recunoaşterea faptului că Spiritul Sfânt purcede 
nu numai de la Tatăl, ci şi de la Fiul (Filioque, 

dogma trinitară). 
Prin păstrarea ritului oriental (ţinerea posturilor şi a 

sărbătorilor, a obiceiurilor, a ceremoniilor etc., adică a tot ce ţine 
de ritul vechi) a fost recunoscută individualitatea Bisericii 
româneşti. 

Revendicările politice, economice şi sociale au fost exprimate 
în numele tuturor românilor, cerându-se drepturi pentru români, 
în spirit egalitar cu naţiunile: maghiară, secuiască şi săsească, cu 
preoţii celor trei religii recepte: „ca pe preoţii şi călugării cei de 
legea grecească să-i facă părtaşi aceloraşi privilegii şi scutinţe, care 
le au nu numai preoţii romano-catolici, ci şi arianii, luteranii şi 
calvinii."(ibidem, p. 58). In locul cărţilor de limbă slavonă, în 
biserici au început să fie introduse cărţi în limba română. 
Declaraţia de Unire a devenit publică şi a fost trimisă împăratului, 
dar calvinii îşi desfăşurau în continuare jurisdicţia asupra Bisericii 
române. Acţiunea pentru Unire continuă însă cu intensitate.  

Unirea cu Biserica Romei, fapt împlinit» va fi desăvârşită în 
anii următori: în 1698, prin reconfirmare, şi în 1700, prin întărirea 
si extinderea ei, fapt de care şi-a legat numele episcopul Atanasie 
Anghel care descindea din familia preotului de la Bobâlna 
(Hunedoara), nobil din Ciugud (comitatul Alba). Moartea 
mitropolitului Teofil, în iulie 1697 (Istoricii sunt de părere că 
mitropolitul Teofil a fost victima unui complot prin otrăvire, 
iniţiat de către calvini, pentru „vina" acceptării Unirii cu Biserica 
Romei), a determinat reluarea acţiunii sub noul mitropolit. 

Atanasie Anghel a studiat, deşi ortodox, la şcolile calvine din 
Alba Iulia şi a fost hirotonit preot de mitropolitul Ardealului, 
Varlaam (1685-1692), înaintaşul lui Teofil. In calitate de 
mitropolit al Transilvaniei, episcopul Atanasie Anghel a fost 
învestit la 22 iunie 1698, în Ţara Românească, fiind instruit în 22 
de puncte, de către patriarhul Dositei al Ierusalimului, aflat atunci 
la Bucureşti. Punctul al cincilea pretindea ca sfintele slujbe „să se 
citească toate pre limba slovinească sau elinească, iar nu 
rumâneşte sau într-alt chip"(ibidem, p. 58). Dar Atanasie Anghel, 
noul mitropolit, împreună cu cei 54 de protopopi, reprezentând 
1582 de preoţi, s-a încăpăţânat să nu respecte instrucţiunile. 

În cadrul Sinodului care a avut loc la Alba Iulia (7 oct. 1698) 
şi care reconfirmă, printr-un Act dat de Sinod, unirea religioasă 

Episcopul Atanasie Anghel 
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înfăptuită în vremea lui Teofil, vlădica, 38 de protopopi şi preoţii 
anunţă, prin textul actului scris în limba română, că „din buna 
noastră voie ne unim cu Biserica Romei cea catolicească", 
socotindu-se „mădularele ei". Textul actului este simplu şi concis: 
„... şi ne mărturisim mădularele Sfintei Catholiceşti Biserici a 
Romei, cum pre noi şi rămăşiţele noastre din obiceiul Bisericii 
noastre a Răsăritului să nu ne clătească, ci toate ceremoniile, 
sărbătorile, posturile, cum până acum, aşa şi de acum înainte să 
fim slobozi a le ţine după calendariul vechiu. Cu acelea privilegii 
voim să trăim cu care trăiesc mădularele şi popii acestei Biserici 
sfinte." (ibidem, p. 60-61) 

La Sinodul din 7 octombrie 1698, convocat de Atanasie 
Anghel pentru a clarifica situaţia, au fost invitaţi la început numai 
protopopii, dar apoi, având în vedere importanţa hotărârilor ce 
trebuiau luate, Sinodul a fost întregit cu preoţii şi cu câte 2-3 
fruntaşi din fiecare parohie. O însemnare păstrată la Nilles arată 
că 2.270 de preoţi au făcut mărturisirea credinţei, semnând 
hotărârile Sinodului. Aceasta a fost o consultare a poporului, fară 
precedent până atunci, în unirile religioase. Declaraţia a mai fost 
semnată de episcopul Atanasie şi de 38 de protopopi districtuali. 

Cerinţele formulate la acest Sinod, prin noul Act: păstrarea 
obiceiurilor de până atunci în biserică şi dreptul naţiunii române 
la emancipare, au atras împotrivirile stărilor privilegiate şi ale unei 
părţi a conducătorilor şi sprijinitorilor unor religii recepte, nu însă 
şi ale Bisericii Romano-Catolice. Guvernul şi Dieta, formate 
aproape numai din calvini şi luterani, erau nemulţumiţi de 
perspectiva egalităţii românilor cu stările privilegiate până atunci 
şi cu religiile recepte. Privilegiile acordate românilor ar fi însemnat 
pierderi materiale şi spirituale pentru cele trei naţiuni şi modificări 
în echilibrul social şi politic de până atunci, în Principat. 
Guvernul şi Dieta au încercat să zădărnicească efectele Unirii, pe 
calvini şi pe luterani înspăimântându-i perspectivele întăririi 
Bisericii Romano-Catolice şi ale puterii habsburgice asupra lor. 

Diploma Leopoldină din 16 februarie 1699 asigura o bază 
legală Unirii, cuprinzând atât pe români, cât şi pe greci şi ruteni 
(din Ungaria, Croaţia, Slovenia şi Transilvania). Se face menţiunea 
că celor care se vor uni cu Biserica Romei li se vor asigura 
drepturile prevăzute în Patenta din 1692: „Declarăm din plina 
noastră autoritate regală, că bisericile, persoanele bisericeşti şi 
lucrurile uniţilor din ritul grecesc din numitele regate ale Ungariei, 
Croaţiei, Sloveniei, precum şi Transilvania şi din părţile unite cu 
ea, să se bucure chiar de aceeaşi libertate bisericească, de care se 
bucură în faptă bisericile, persoanele bisericeşti şi lucrurile 
credincioşilor de ritul latin, după ordinul sfintelor 
canoane..."(ibidem, p. 62) Dieta şi Guvernul Transilvaniei se 
opun însă faţă de scutirile fiscale şi domeniale pentru preoţii 
români.  

Împăratul este nevoit să revină asupra acestor prevederi, în 
1699, din cauza opoziţiei protestanţilor, astfel că, prin acest 
rescript, se lasă posibilitatea de unire cu oricare din cele patru 
religii recepte sau rămânerea în religia pe care o aveau. 

Sinoadele din septembrie 1699 şi 1700 au fost replici la aceste 
încercări. La Sinodul din septembrie 1699, s-a precizat categoric 
faptul că românii doresc să se unească numai cu Biserica Romei: 
„...nu voim să ne retragem de la Unirea cu Biserica Romano-
Catolică, nici nu voim să ne unim cu vreo religiune contrară celei 
Romano-Catolice."(ibidem, p. 66) La cel din 11 septembrie 1700, 
care întăreşte şi extinde Actul Unirii, s-au precizat probleme de o 
covârşitoare importanţă, legate de Unire, ca: 

- libertatea de voinţă a românilor în hotărârea luată („am 
încheiat liberi şi de bună voie ..."), 

- unirea cuprinde pe toţi românii din Transilvania şi din 
părţile unite cu ea („Noi, subscrişii, episcopul, protopopii şi tot 
clerul Bisericii Româneşti din Transilvania şi din părţile unite cu 

ea.. ."),- e necesar să ştie toţi ceea ce s-a hotărât, dar mai ales 
„straturile Ţării Transilvaniei". (ibidem, p. 55) 

Unirea este extinsă prin acest nou Act, al treilea, întărită acum 
de 54 de protopopi, reprezentând 1593 de preoţi şi 200.000 de 
familii româneşti. Precizarea caracterului Unirii şi a ariei sale 
geografice (în anii 1697, 1698 şi 1700) au fost cerute pentru a 
informa şi atenţiona puterea politică şi cea clericală, străine 
spiritualităţii românilor. 

Atanasie Anghel a fost întărit ca episcop unit al românilor din 
Principatul Transilvaniei şi prin Diplomă imperială, la 19 martie 
1701, iar în 25 iunie, acelaşi an, el a fost aşezat în Scaunul 
episcopesc de la Alba Iulia, unde continuă să rămână reşedinţa sa. 
Prin actul cunoscut în istorie ca cea de-a doua Diplomă 
Leopoldină (1701), se garantează drepturi egale Bisericii Unite şi 
credincioşilor săi, cu ale Bisericii Romano-Catolice şi ale 
enoriaşilor acesteia, scutiri şi privilegii. „Împăratul asigură din nou 
Bisericilor şi persoanelor bisericeşti trecute la Unire, în 
Transilvania şi în părţile Ungariei, anexate la ea, toate drepturile, 
privilegiile, prerogativele şi scutirile de care s-au bucurat Bisericile 
şi persoanele bisericeşti de rit latin". „Chiar şi ţăranii, dacă trec la 
Unire, să fie consideraţi ca indigeni, ca toţi ceilalţi fii ai patriei, iar 
nu „toleraţi", ca până aici".(ibidem, p. 69-70)Poporului român i se 
oferă astfel perspectiva politică de a scăpa de etichetarea de 
„tolerat", devenind beneficiar al dreptului de cetăţean. Deşi (din 
păcate) prevederile Diplomei nu au fost aplicate în întregime 
niciodată, acest act a avut consecinţe importante relativ la 
declanşarea luptei pentru emanciparea naţională a românilor din 
Imperiul Habsburgic. Continuând drumul început de mitropolitul 
Teofil, episcopul Atanasie a pus temelia Bisericii Greco-Catolice 
şi a creat cadrul instituţional al acesteia şi chiar al luptei naţionale a 
românilor din Transilvania. 

Unirea religioasă a românilor transilvăneni s-a înfăptuit în 
limitele perioadei 1697-1701, dar nu putem considera încheiat 
procesul în cei patru ani. Acest proces istoric, obiectiv si pozitiv, 
are limite mai largi, făcând legătura cu trecutul mai îndepărtat al 
poporului român, situat în primul mileniu creştin şi căutând să 
repare acea derivaţie a istoriei noastre sub raport spiritual, care s-a 
îndepărtat de la făgaşul iniţial şi care, cronologic, se încadrează în 
perioada sec. XI-XVII. 

Procesul Unirii a fost unul extins şi consolidat în timp, fie 
prin confruntări puternice cu duşmanii ei, fie prin opţiune indivi-
duală sau colectivă, liber exprimată (revenirea la Unire a celor 
peste 500 de sate din Transilvania, în timpul episcopului Grigore 
Maior -(1772-1782), fie prin înfiinţarea episcopiilor de Oradea, 
Lugoj şi Gherla și a Mitropoliei Române Unite de la Alba Iulia 
(1850-1853). Faptul că procesul Unirii a fost îndelungat, consfin-
ţindu-se Unirea cu Roma după tratative purtate sub doi ierarhi, 
aproape opt ani, se datorează unor cauze importante din exterio-
rul Principatului, duşmăniilor venite din ţările vecine ortodoxe, 
dar şi unor ostilităţi din interiorul Principatului Transilvaniei, ale 
nobilimii și ale clerului unora din naţiunile dominante. 

Într-o statistică din 1716, sunt înregistraţi 2.260 de preoţi uniţi 
si 456 neuniţi; deducem din aceste cifre şi din ostilităţile 
prezentate că nu toţi membrii clerului ortodox din Transilvania au 
aderat la Unire. Prevederile actelor Unirii, conţinutul lor, prin care 
semnatarii au luat măsuri pentru a preveni alterarea credinţei 
ortodoxe, dovedeşte faptul că imboldul Unirii a fost numai parţial 
de natură spirituală. Unul dintre mobilurile importante ale 
acceptării Unirii a fost ridicarea materială şi socială a preoţimii 
ortodoxe. Condiţiile Unirii s-au transformat în revendicări politice 
ca: salvarea românilor din condiţia de „toleraţi", dreptul de acces 
la funcţii în stat, dreptul la şcoală. 

Biserica şi-a asociat Şcoala, pentru a-şi îndeplini rosturile co-
mune: formarea conştiinţei de naţiune, închegarea naţiunii şi în 
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mi-am adus aminte şi de răposatul în 
Domnul părintele Costan, ş-am mai 
închinat un păhărel şi pentru ca sufle-
tul lui să se aşeze cu drepţii. 

Popa Man, ce era să-i mai zică 
unui om de omenie, care-şi aduce aminte şi de popa cel bătrân 
şi de cel nou, şi numai pentru binele lor alunecă la un păcat? L-a 
dus la casa parohială şi l-a cinstit c-un păhar două de băutură. 

Nu va trebui să spunem deznădejdea părintelui Man când 
văzu că diacul Ierotei, în toate duminecile şi sărbătorile, intra 
întâi la birt şi numai după aceea în biserică. 

Se convinse în curând că bătrânul e om cu nărav şi că năra-
vul ăsta îl are demult. Simţea că diacul e un punct întunecos în 
viaţa sa pastorală. Se ţinea şi pe sine vinovat pentru slăbiciunea 
diacului. 

Nici vorbă, Ierotei era om cinstit, ştia ce cinste are strana 
cantorală şi beat, nici pomină să vină la biserică. Trăgea la mă-
sea un păhărel-două, cum nu mânca nimic până după liturghie, 
voind să-şi ia puţină putere, ca să nu poticnească sub povara 
multelor cântări de la utrenie şi liturghie. 

Dar părintelui Man nu-i era pe plac nici aceasta neînsemnată 
abatere de la lege: în biserică nu se cade să miroase cineva a 
rachiu, i-a zis el în dumineca a doua din întâiul an de păstorire. I
-a spus vorbele acestea o dată, de zece ori, însă diacul nu zicea 
nimic, ci tuşea sec şi făcea: Hm! 

Atunci părintele Man a început cu predica împotriva beţiei. 
Şapte predici a ţinut, frumoase şi amarnice predici; cele două de 
pe urmă au fost de-a dreptul cumplite, oamenii se înfiorau ca de 
mari primejdii. Şi în timp ce predica, arunca din când în când 
ochii la stânga, spre strana diacului. 

Ierotei, la începutul ciclului de predici, dormita, cum fac de 
obicei toţi diecii, care cred că ei ştiu destul din cele trebuincioa-
se pentru mântuirea sufletului, şi, astfel, se simt dispensaţi de a 

Înfăptuirea Unirii 
Continuă din pag. 6 

faptuirea unităţii naţionale - politice şi statale - a românilor, 
pentru a-şi împlini datoriile faţă de neam. Elitele culturale, politi-
ce şi ecleziastice, formate prin şcoală şi prin Biserică, trebuia să 
fie spirite luminate, în avangardă, exemple de  devotament pen-
tru ţară şi popor, dar şi de un autentic ecumenism. În toate 
marile evenimente din istoria românilor din Transilvania, 
activitatea celor două instituţii importante, Biserica şi Şcoala, se 
va îngemăna şi se va pregăti astfel drumul spre Marea Unire din 
1918. Aceasta este semnificaţia istorică şi politică cea mai 
profundă a Unirii religioase din anii 1697-1700. Cea de a doua 
importanţă a evenimentului petrecut în Transilvania se înscrie în 
plan universal, în drumul lung şi sinuos pe care îl parcurge 
Catolicismul (creştinismul latin iniţial), cu sprijinul interesat, dar 
fidel până la urmă, al Statului Austriac, prin care s-a făcut „încă 
un pas în înlăturarea treptată a nefericitului episod din istoria 
creştinismului, deschis de Marea Schismă din 1054" (prof. Ioan 
Belean - Informaţia zilei de duminică, 2006). 

Se impun câteva concluzii: 
- Unirea Bisericii Româneşti din Transilvania cu Biserica 

Romei a fost urmarea unor tratative începute în 1693, sub 
mitropolitul Teofil şi terminate în 1701, sub episcopul Atanasie 
Anghel, între reprezentanţii celor două Biserici, şi nu rezultatul 
unor constrângeri, cum susţine o anumită istorie interesată. 

- Convingerile câştigate în urma discuţiilor şi a tratativelor 
de opt ani au dus la Unire. 

- Străbunii au fost conştienţi că revin la Biserica Romei, de 
care au fost despărţiţi. 

- Propaganda agresivă calvină, care ameninţa Biserica 
românilor cu dispariţia, a avut un rol hotărâtor în adoptarea 
hotărârii românilor, în deciziile luate. 

- Deşi catolic, împăratul n-a intervenit în desfăşurarea 
evenimentelor pregătitoare Unirii, păstrând echilibru între 
confesiuni, ca arbitru fiind imparţial cu cele patru religii recepte. 

- Documentul Unirii din 7 octombrie 1698 este act autentic 
şi nu un fals, cum susţin cu rea-credinţă istoricul N. Densușianu 
şi prof. sibian Mircea Păcurariu, exponenţii curentului 
antiunionist, reprezentanţii ortodoxiei confesionaliste. Faptul a 
fost demonstrat încă în 1983, de istoricul Augustin Bunea, în 
studiul „Autenticitatea şi genuinitatea manifestului de unire cu 
Biserica Romei, din 7 octombrie 1698". Niciun alt istoric român 
sau străin şi niciun filolog nu s-au angajat în disputa amintită, în 
afară de cei doi. Adevărata revenire la Biserica „mamă", făcută 
de părinţii noştri, prin Unirea de la 1700, nu se poate compara 
cu „parodia" numită „revenire", din 1948, pusă la cale de un 
guvern comunist şi ateu şi o ierarhie ortodoxă, în complicitate, 
un complex de crime şi abuzuri, fară adeziunea ierarhiei greco-
catolice şi a credincioşilor. 

LUNCUŞOARA ÎN PARESEMI 
roman publicat pentru întâia oară la Bucureşti în 1920. 

Din vol. Ion Agârbiceanu, Scrieri creştine, Ed. Buna Vestire, Blaj 2008, pp. 111-120 

3. Legământul diacului 
 
 În satul Luncuşoara, slujba de diac o poartă, de peste patru-

zeci de ani Ierotei Bogdan, un bătrânuţ scurt, uscat la trup, cu 
capul mare şi c-un nas roşu şi mai mare. 

De altfel, nu numai nasul e roşu, ci întreaga faţă, brăzdată de 
pârâiaşele bătrâneţelor, pare însângerată. Poartă păr lung, tot-
deauna frumos pieptănat, pe care diacul mai da numai de-
ageaba cu unt, pentru că strălucea şi neuns, alb-colilie, în razele 
de lumină ce băteau pe fereastra din dosul stranei. 

Nu ştiu, ospeţele cele multe la care îndeplinea slujba de sta-
roste, ori mai ales pomenile de la care nu-l suferea nimeni să 
lipsească, sunt de vină că Ierotei, aşa învechit de zile cum era, 
avea totuşi o faţă aşa de roşie şi un nas şi mai aprins, care numai 
spre vârf bătea puţin în vineţiu. 

De vină poate că nu erau nici ospeţele, nici pomenile, ci 
glasul lui prea minunat şi isteţimea lui la vorbe potrivite, dibăcia 
lui, vestită-n şapte sate, de- a compune versuri pentru orice 
mort. 

Părintele Man, când a făcut mai întâi liturghia în biserica din 
Luncuşoara, şi-a zis: Bun cântăreţ, minunat diac, dar prea răsu-
flă a bute. 

El putea să spună cu conştiinţa împăcată bun diac, căci nu 
apucase vremile când Ierotei era şi mai bun; păstrase, nu-i vor-
bă, binişor din dulceaţa vocii lui vestite, dar acum, prea le trăgă-
na, prea le da pe nas şi prea încurca textele cântărilor bisericeşti. 

Încă din ziua aceea, preotul începuse o poveste cu diacul; se 
tot apropia de ceea ce voia să-i spună, dar nu cuteza. Totuşi 
diacul pricepuse, căci era isteţ pe lângă toată bătrâneţea. Și a 
zâmbit Ierotei şi i-a zis: 

- Nu-s de aceia, părinte, dar azi, nu zic ba, am închinat un 
păhărel în sănătatea dumitale, pentru ca Dumnezeu să-ţi dea ani 
mulţi de păstorire rodnică în satul nost; apoi, ca un bun creştin, 
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mai asculta şi predicele. Dar la cele două predici din urmă, 
Ierotei începu să asculte, începu să clipească des, începu să se 
frământe în strană şi să se înfioreze. 

Astfel, în cele dintâi Paresemi şi el fu printre alţi creştini care 
se legau să nu mai atingă băutura beţivă cu limba lor. Unii din-
tre creştinii care făcuseră legământul îl şi ţinură, dar, trebuie să 
mărturisim că numărul acestora a fost foarte mic, şi, printre cei 
puţini, numele diacului nu se întâlnea. 

- E tare satana, zise cu tristeţe Ierotei, când, ieşind odată de 
la birt, se întâlni cu părintele Man. 

De atunci, în fiecare an a făcut legământ la începutul 
Păresemilor că nu mai bea şi a căzut mereu ca un nemernic: 

- Sunt un nemernic, părinte, talpa iadului de-acum, zicea el 
cu adâncă părere de rău. 

Dar în anul acesta, al patrulea de păstorire a părintelui Man, 
în Luncuşoara se întâmplă ceva neobişnuit, neobişnuit pentru 
diacul, dar nu pentru altă lume! Ierotei căzu, prin dulcele Crăci-
unului, bolnav greu. Nu zăcuse în pat de când s-a pomenit, 
numai când dormea ori când se întorcea de la un ospăţ sau o 
pomană la care vinul fusese prea bun şi, mai ales, prea mult. 

În câşlegile acestea zăcu însă trei săptămâni, fără să fi atins 
cu limba un strop de băutură. Răceala, bătrâneţea îl trântiseră? 
Poate amândouă. 

Diacul slăbise, se îngălbenise şi privea cu ochii plini de spai-
mă. Cum nu era obişnuit cu boala, vedea moartea prin toate 
ungherele, o simţea noaptea apropiindu-se, sunând din oase, 
mişcându-şi în sclipiri dese coasa ei strălucitoare. 

Când fu chemat să-l împărtăşească pe diac, părintele Man 
înlemni văzându-l aşa de schimbat. Se îngrozi gândindu-se că 
va rămâne în strană cu un cântăreţ care nu va cunoaşte tipicul. 
Se îngrozi şi mai tare auzindu-l pe Ierotei că se pregăteşte de 
moarte. 

Diacul făcu un semn cu mâna precum că toate s-au sfârşit. 
Apoi zise îngrozit: 

- De-acum încolo - talpa iadului. 
Dar, când e năcazul mai mare, atunci e Dumnezeu mai 

aproape! Cât ce auzi cuvintele acestea de groază, părintele Man 
îşi zise că diacul nu va muri, şi, foarte cu anevoie, îl convinse şi 
pe diac despre aceasta. 

- Dumnezeu lasă vreme de pocăinţă unui om îmbătrânit în 
slujba bisericii, zise popa şi argumentul acesta a fost cel mai tare 
pentru diac. 

- M-am tot legat şi ghiavolul ş-a tot râs de mine, începu învi-
orat lerotei, dar de mă voi ridica din boala asta, dacă voi mai 
avea zile de la Cel de Sus, iată, făgăduiesc pe toată viaţa să nu 
mai pun strop de băutură pe limba mea.Aşa a cuvântat diacul 
cel bolnav şi a oftat din băierile inimii. 

Şi, iată că Dumnezeu a rânduit să se ridice diacul din pat şi 
să-şi poată împlini făgăduiala! După zăcăreala de trei săptămâni, 
s-a ridicat lerotei în capul oaselor, în pat, apoi din pat s-a cobo-
rât în casă, din casă a ieşit în curte iar din curte la portiţă. 

Se desprimăvăra: pe-afară era minunea lui Dumnezeu şi un 
aer mai gustos şi mai înviorător decât orice băutură gustată de 
lerotei mai înainte. Un creştin trecea pe drum: 

- Bună dimineaţa, diece, te-ai ridicat? 
-Cu voia Celui de Sus, răspunse diacul cu vocea adâncă. 
Cât a bolit, nu i-a suferit nicio băutură; îi aduseseră destul, şi 

vin încălzit, şi rachiu pipărat, şi bere, dar în zadar. Astfel, acum, 
nici nu se gândea la băutură, se dezvăţase parcă de ea în cele trei 
săptămâni. Nu-i era,deci, greu să-şi ţie legământul. 

Peste o săptămână se puse postul. Diacul lerotei şedea de-
parte de biserică şi plecă de dimineaţă. Venea încet, târându-şi 
călţunii grei. Trecu pe lângă birt fără să-l vadă şi numai în strană 
şi-a adus aminte de asta, fără să simtă cea mai mică părere de 

rău. Dar, când a deschis gura şi a început să cânte Aliluia-Aliluia
-Aliluia!, ce decepţie pentru el şi pentru popă şi pentru creştinii 
din biserică! Glasul diacului era slab, hodorogit, cârţâia parcă. îşi 
tocmea mereu ochelarii pe nas şi se tot încurca în citit.- Boala! 
Vezi ce face boala, zise cu tristeţe diacul, ieşind din biserică şi 
privind ţintă în ochii părintelui Man. 

- Te vei întâri, diece, şi iar îţi vei dobândi glasul,răspunse 
popa mângâindu-l. 

Aşa credea şi Ierotei, şi acesta era adevărul. Din zi în zi, se 
întrema, se simţea mai tare, călţunii nu şi-i mai târa pe drum, 
cânta mai bine. Glasul lui îşi recăpăta unele mlădieri de mai 
demult şi totuşi Ierotei, din zi în zi, era mai îngrozit. Pe cât se 
întărea, pe atât îi creştea ispita să intre, când trecea pe lângă birt. 

Din săptămâna a patra a Păresemilor, chinul lui era aşa de 
mare, încât începu să se plângă părintelui Man de ispita 
ghiavolului. Era semn bun că se plângea; era proba cea mai tare 
că diacul vrea să-şi ţină legământul şi popa Man îl încuraja şi-l 
îndemna să ceară ajutorul Celui de Sus. 

Ierotei zicea la ocinaşi, bătea la mătănii şi mai potolea astfel 
ghimpii necuratului. Pe lângă chinul ăsta, mai avea unul, poate 
tot aşa de mare: încă nu-şi recăpătase pe deplin glasul de dinain-
te de boală. Simţea un fel de umilire adâncă de câte ori intra în 
strană. 

Într -o dimineață  moş de vârsta diacului îl opri pe acesta în 
faţa birtului şi-i zise: 

- Ţâţâna neunsă ce face, Ierotei?- Ce să facă? răspunse dia-
cul cutremurându-se, pentru că-l înţelesese. 

- Cârţăie, răspunse cu veselie moşul. Apoi îndată: 
- Nu vii la un rachiu? -Nu. 
- Atunci epitropii vor alege alt diac. Am auzit vorbindu-se 

despre asta, mai zise moşul şi începu să urce treptele birtului. 
Ierotei simţi un sloi de gheaţă la inimă; cu sloiul acela intră 

în biserică, cu el ieşi. Se tângui părintelui. 
- Nu-i adevărat, diece, asta nu-i decât o nouă ispita a diavo-

lului, îi răspunse părintele Man, liniştindu-l. 
- Până trăieşti dumneata, nu poate fi vorba de alt diac.  
Începuse, acasă, să bată mai multe mătănii. Ptn! şi totuşi, de 

o sută de ori pe zi, simţea pe vârful limbii, pe cerul gurii, în gâ-
tlej, gustul rachiului! 

În anul acela, Bunavestire cădea într-o marţi, din săptămâna 
a şasea a Păresemilor. Luni seara, veni la diacul, Pavel Rotar, 
ţăran fruntaş între fruntaşii dm Luncuşoara, şi-l pofti pe mâine 
după liturghie la o pomană.- Am facut-o cu peşte, cu rachiu de 
drojdii şi cu vin din Dealul Mare; am facut-o cu vase, că, de, 
este de unde, diece, şi se cade să dăm milă pentru cei morţi. 

- Ai făcut foarte bine, zise cu durere diacul. 
- E o jumătate de an de când a murit mama, Dumnezeu s-o 

odihnească, adause omul. 
- Să fie atâta? întrebă gânditor diacul. Şi tot elrăspunse: 
- Da, va fi! Ba-i chiar aşa cum spui! 
- Şi, de aceea, te-am ruga să osteneşti până la noi, mai zise 

creştinul. 
Diacul începu să se uite pe fereşti, pe la pereţi,numai la ro-

mân, ba. 
- Ar fi bine să-l chemaţi pe Mitu, zise el în silă. 
Omul se zgudui, se trase un pas înapoi: 
- Cum se poate? 
- Eu, eu, eu mă simt cam bolnav, începu cu greutate diacul. 
- Dar te duc şi te aduc cu căruţa, dacă vrei, zise repede creş-

tinul. 
Urmă un răstimp de tăcere, în care Ierotei îşi ferea mereu 

ochii de la Pavel Rotar: 
- Apoi, nu mă prea ajută glasul, nepoate; de-acum, eu mi-am 

trăit traiul, zise cu greutate Ierotei. 



9 

 

Pavel Rotar începu să se supere. Diacul se încuraja şi-i zise:- 
Ţi-ar plăcea să viu şi să nu-ţi gust din băutură? 

- Şi de ce să nu guşti? 
- Pentru că... ei, pentru că nu se poate. 
- Nu-ţi sufere? 
Ierotei tăcu o clipă; gura i se tot umplea de apă şi numai la 

gândul ce bune băuturi ţine Pavel. 
- Am făcut un legământ, zise el cu mare silă. Nu mai beau 

câte zile mi-o rândui Cel de Sus. 
- Dar să nu bei, să închini pentru morţi, să guşti, atâta tot, 

răspunse Pavel Rotar. 
- Nici să gust nu se poate. 
Mânios, Pavel Rotar se gătea de ducă. 
Din casa diacului, pentru astfel de lucruri, încă nu ieşise om 

mânios. 
- Stai, zise diacul, nu te supăra. Nu se cade, pentru legătura 

cu care s-a legat un om bătrân. Voi veni, dar să spui şi acasă că 
de băut nu voi putea bea. 

La liturghia de la Blagoveştenii, diacul a cântat mai rău ca 
oricând şi a greşit în cetire de mai multe ori. Gândul lui nu era 
în biserică; atât cât a ţinut liturghia, două hotărâri s-au bătut în 
el: să meargă la pomană şi să nu bea, ori să nu meargă defel? 
Când a ieşit din biserică, biruitoare era hotărârea din urmă. 

- Ce-i, diece, te-ai simţit cam rău azi, zise părintele Man. 
- Cam! răspunse scurt diacul. 
- Dar te-i direge la pomană. Să mergem! zâmbi părintele. 
- Nu pot veni. Am făgăduit, dar nu pot. 
- Şi pentru ce? întrebă părintele mirat, oprindu-se. 
- Dumitale, ca la un duhovnic, îţi pot spune, începu cu tris-

teţe Ierotei. Nu mă simt destul de tare să înving ispita. Acolo 
vor fi băuturi bune şi-mi vor sta înaintea nasului. Nu vreau să-
mi calc legământul. 

Părintele află vrednică hotărârea asta şi începu să caute cu 
ochii după Mitu, ori după alt cântăreţ din strană, dar, din neno-
rocire, nu văzu pe nimeni.- Vino, eşti cu mine, zise părintele; o 
să te feresc de păcat şi te voi dezvinovăţi înaintea oamenilor 
fiindcă nu bei. 

Rugăciuni, cântări, pomeniri de morţi, lumânări aprinse, 
apoi stinse, ciocnit de pahare, gâlgâit de glăji, ceartă de linguri, 
învălmăşeală de glasuri şi închinări pentru ca Dumnezeu să-i odih-
nească pe cei morţi iar la cei vii, Dumnezeu să le dea sănătate. 

A păzit diacul, l-a păzit părintele, dar, într-un târziu, tot po-
vestind cu alţi bătrâni de seama lui, Ierotei, când aceia ridicară 
paharele pline, ridică şi el unul, aşa, din obişnuinţă, fară să-şi dea 
seama, în clipa aceea nenorocită, ce face, şi-l turnă pe gât. 

O furnicare ciudată îi cuprinse numaidecât tot trupul şi înce-
pu să-l înţepe. Popa Man nu-l văzuse, dar diaconul, deznădăj-
duit, tremurând uşor cu tot trupul, îl coti şi-i zise: 

- Părinte!Popa, cât ce-l privi, înţelese ce se petrecuse. O cli-
pă, n-a ştiut ce să zică, dar, în clipa următoare, simţind o dra-
goste adevărată, de părinte, pentru acest bătrân neputincios, îi 
umplu cu mâna lui păhărelul. 

- Toţi suntem păcătoşi, diece, dar mila Domnului e nemăr-
ginită, zise el şi simţi lacrimi în ochi, văzând bucuria adâncă ce 
se zugrăvise pe faţa diacului, înţelegând că popa-l iartă. 

Şi, când a cântat la sfârşitul pomenii Cu sufletele drepţilor, toţi 
se uitau miraţi să vadă cine cântă.  

Diacul îşi recăpătase glasul dinainte de boală. 

10 ANI DE PREOŢIE 
 

 Anul acesta, pe data de 15 au-
gust, cei doi preoţi ai comunităţii 
greco-catolice din Padova pr.Aetius 
C. Pop şi pr. Cristian F. Sabău vor 
aniversa 10 ani de preoţie. De sărbă-
toarea Adormirii Maicii Domnului a 
anului 2002, PSS Virgil Bercea i-a 
hirotonit preoţi, împreună cu alţi doi 
confraţi, în Biserica Mănăstirii Fran-
ciscane de la Oradea. 
 Ce doi preoţi solicită însoţirea în rugăciune a întregii 
comunităţi şi mulţumesc fiecăruia în parte pentru sprijinul 
şi susţinerea în activitatea pastorală! 

10 ANNI DI SACERDOZIO 
 
Quest’anno, il 15 di agosto, i due 
sacerdoti della comunità greco-cattolica 
di Padova, p.Aetius C.Pop e p.Cristian F. 
Sabău ricorderanno i 10 anni 
dall’ordinazione sacerdotale. Nella festa 
della Dormizione della Madre di Dio del 
2002, S.E.Mons.Virgil Bercea li ha 
consacrati, assieme ad altri due 
confratelli, nella Chiesa del Convento 
Francescano di Oradea.  

I due sacerdoti chiedono l’accompagnamento nella 
preghiera dell’intera comunità e ringraziano ognuno per il 
sostegno e l’affiancamento nel lavoro pastorale! 

"Sunt foarte mulţi români în nordul Italiei pentru că 
este o zonă industrializată, sunt multe fabrici, aici se găsesc 
locuri de muncă. Ştiu că au rămas şi români pe drumuri, 
vor dormi în corturile puse la dispoziţie de autorităţile 
italiene. Nu ştiu care e numărul celor 
evacuaţi, dar pot spune că la 1.000 de 
persoane, 50 sunt sigur români", a 
declarat, pentru EVZ, Marian Mocanu.  

Pentru a veni în întâmpinarea 
persoanelor sinistrate s-a pus la 
dispoziţie contul curent: 
IT06J0103057760 000010414916, având 
ca titular „Centrul Sf. Ioan Gură de 
Aur” din Ostiglia („Causale”: Colectă sinistraţi). 

“Sono moltissimi i Romeni nell’Italia Settentrionale, 
che è una zona industrializzata, molte sono le fabbriche qui 
si trovano posti di lavoro. So che ci sono anche romeni per 
strada, essi dormiranno nelle tende messe a disposizione 

dalle Autorità Italiane. Non so quale sia il 
numero di coloro che sono stati evacuati, ma 
posso dire che di 1000 persone 50 sono romeni” 
ha dichiarato per la EVZ, Marian Mocanu.  
Per aiutare le persone colpite dal terremoto si è 
aperto il conto corrente: IT06J0103057760 
000010414916, intestato al „Centrul Sf. Ioan 
Gură de Aur” din Ostiglia (Centro san Giovanni 
crisostomo di Ostifglia-MN  („Causale”: Colectă 

sinistraţi-colletta per i terremotati).  
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APARIŢIA FECIOAREI  

MEDALIEI MIRACULOASE LA ROMA 
Convertirea evreului Alfons Ratisbonne la catolicism  

prin harul „Fecioarei Miracolului” 
 
După ce Neprihănita Fecioară Maria s-a arătat la Paris, în 

capela de pe Rue du Bac, comunicându-i novicei Ecaterina 
Laboure dorinţa Ei de-a fi bătută o medalie, care să o repre-
zinte cu braţele deschise, din care ies haruri 
asemenea unor lumini asupra întregii ome-
niri, Medalia numită „Miraculoasă” a înce-
put să îşi arate puterea. Miracolele săvârşire 
prin mijlocirea Fecioarei Neprihănite, 
Doamna medaliei miraculosae au fost atât 
de numeroase, însă dintre toate, istoria îl 
aminteşte pe acela al lui Alfons Ratisbonne, 
ca fiind un fapt cu totul minunat şi eclatant. 

Acesta, s-a născut la Strasburg în 1814, 
într-o familie de bancheri evrei foarte înstă-
riţi. Pentru că a rămas destul de devreme 
orfan de ambii părinţi, a fost încredinţat 
îngrijirii unui unchi din partea tatălui. După 
ce a studiat dreptul la Paris, s-a dedicat afa-
cerilor conduse de către unchiul său. 

Iubea distracţiile şi, mulţumită atitudinii 
înţelegătoare a unchiului, se bucura de ele 
din plin. Era evreu doar prin nume şi prin 
obârşie: în realitate, Ratisbonne era un raţi-
onalist care derâdea orice fel de convingere religioasă. 

Detesta cu ardoare credinţa catolică; convertirea fratelui 
său Teodor la religia catolică şi vocaţia acestuia la preoţie l-
au înfuriat până într-acolo încât l-a renegat pe acesta ca frate. 

La vârsta de 25 de ani, s-a logodit cu Flora, o nepoată de-
a sa; însă căsătoria nu a putut să aibă loc pentru că fata nu 
împlinise încă 16 ani. În aşteptarea maturizării acesteia, 
Alfons s-a decis să întreprindă o călătorie în Orient. După ce 
s-a îmbarcat la Marsilia în primele luni ale lui decembrie 
1841, a ajuns în portul din Civitavecchia, în timp ce se trăgea 
cu tunul în cinstea unei sărbători a Fecioarei Maria. 
El a fost atât de deranjat încât nu a vrut să coboare 
de pe vapor pentru a nu-şi pune piciorul pe odiosul 
pământ al papilor. 

A debarcat în ziua următoare la Napoli, în care 
a petrecut o lună întreagă. Le-a scris de acolo tutu-
ror prietenilor săi, revărsându-şi în scrisori ura şi 
dispreţul faţă de religia catolică, faţă de Papa, de 
preoţi şi de mănăstiri. Aversiunea sa faţă de Papi 
era atât de virulentă încât orice invitaţie ce i se adu-
cea de a vizita Roma, chiar şi pentru a vedea părţile 
antice, îl făceau să-şi iasă din minţi. 

Conform planurilor sale, Ratisbonne intenţiona 
să ajungă la Malta, iar plecarea era fixată pentru 10 
ianuarie 1842; însă în acea zi, corabia nu putu să îşi 
ridice ancora, datorită unor împrejurări de forţă 
majoră. S-a gândit atunci să meargă la Palermo şi s-a dus la 
birouri pentru a-şi lua bilet. A greşit însă drumul, şi s-a regă-
sit la Poşte. 

Mai apoi nici el însuşi nu reuşea să-şi explice cum anume, 
după ce a intrat, şi-a cumpărat chiar un bilet spre Roma! 

A ajuns la Roma pentru Bobotează, iar după două zile, 

din întâmplare, s-a întâlnit pe stradă cu un vechi coleg de 
şcoală: Gustav de Bussieres, protestant convins care  zadar-
nic, de mai multe ori, încercase să-l atragă înspre credinţele 
sale religioase. 

În timpul unora dintre multiplele invitaţii la casa acestuia, 
l-a cunoscut pe fratele lui, baronul Teodor de Bussieres, con-
vertit la catolicism şi devenit un catolic exemplar.  

Acestuia, i-a făcut promisiunea că, înainte 
de a părăsi Roma, ar fi mers să-l viziteze 
acasă, chiar şi pentru a avea informaţii şi 
sfaturi pentru călătoria sa în Orient, drum 
pe care Teodor îl parcursese deja. Părându-i 
imediat rău de promisiunea făcută, fiind 
totuşi un om bine educat, Alfons nu a vrut 
să nu-şi respecte cuvântul dat şi s-a dus la 
familia de Bussieres în 15 ianuarie, cu inten-
ţia de a părăsi Roma pe 17. Pe drum, nutrea 
gândul de-a nu-l găsi acasă pe baronul Teo-
dor şi de a putea scăpa lăsând un bilet. 
Lucrurile, însă, nu au mers tocmai aşa. 
Teodor era acasă şi l-a primit deîndată îm-
preună cu soţia sa. Conversaţia, la început 
superficială, a devenit mai pe urmă destul 
de aprinsă, întrucât Ratisbonne a început să
-şi expună cu vehemenţă impresiile sale de 
la Roma. Fireşte, erau impresiile unui raţio-
nalist. Discuţiile au alunecat mai apoi pe 

tărâm religios, iar tonul s-a aprins mai tare, şi de-o parte şi de 
cealaltă. La un moment dat, Teodor i-a arătat lui Ratisbonne 
o medalie a Fecioarei Neprihănite. Alfons a făcut un surâs 
de compătimire, intenţionând, cu primul impuls să refuze 
acest dar pe care, până la urmă, în acceptă, lăsând de-a drep-
tul ca medalia să îi fie atârnată la gât, fără a lipsi să exclame 
sarcastic: „Iată-mă, spuse râzând, iată-mă catolic, apostolic şi 
în plus şi roman!” 

Baronul de Bussieres, mulţumit de rezultatul atins, i-a 
recomandat şi rugăciunea Memorare a sf.Bernard –„Adu-ţi 
aminte, o preablândă Fecioară Marie…”. După o primă re-

acţie violentă şi iritată, în faţa insistenţei lui Teodor, 
fără a mai pierde vremea, Ratisbonne sfârşeşte prin 
a accepta. A primit textul rugăciunii cu angajamen-
tul de a-l copia, pentru a-i restitui lui Teodor copia, 
pentru a-şi păstra originalul, iar mai apoi s-au des-
părţit. 
Alfons a petrecut seara la teatru, fără să se mai gân-
dească nici la medalie, şi nici la înscrisul primit. 
Odată ajuns acasă, a găsit un bilet din partea lui De 
Bussieres, care venise să-i întoarcă vizita şi îl ruga 
să mai treacă o dată pe la el înainte de a pleca. 
Evreul a transcris în mod mecanic rugăciunea, fără 
să fie atent la ceea ce scria. 
Data de 16 ianuarie era cea din urmă zi a şederii 
sale la Roma, şi şi-a ocupat-o cu pregătirile pentru 
plecare. 

Spre orele 11, a mers acasă la baronul Teodor, pentru a-i 
restitui, aşa cum căzuseră de acord, răgăciunea Adu-ţi aminte 
şi să-i facă vizita de rămas-bun.  

Tare ciudat! În acea dimineaţă, orice-ar fi făcut, îi reve-
neau cu insistenţă în minte cuvintele acelei rugăciuni şi, din 
când în când îşi dădea seama că le repeta în mod mecanic. 

Alfons Ratisbonne  
după convertire,  

odată devenit  
preot iezuit 
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Între timp a ajuns la amicul său, care a reuşit să-l convingă să
-şi mai prelungească şederea la Roma cu încă câteva zile. 

Teodor şi Alfons şi-au dat întâlnire a doua zi pentru o 
plimbare. Conversaţia a adus la lumină că Ratisbonne era tot 
neschimbat, duşman înrăit al religiei catolice, ale cărei dogme 
şi cult le derâdea. 

În noaptea dintre 19 şi 20 ianuarie, Alfons nu a dormit 
mai deloc. Din când în când se trezea brusc şi vedea înainte-i 
o cruce neagră fără Cristos. În dimineaţa următoare, în piaţa 
Spania l-a întâlnit pe baronul De Buzieres, care l-a invitat la 
o plimbare cu caleaşca. Era o zi splendidă, iar 
evreul a acceptat. 

După ce l-a invitat să suie, baronul Teodor l-a 
rugat să îl aştepte în caleaşcă în faţa bisericii 
Sf.Andrei delle Fratte; în aşteptarea revenirii prie-
tenului, Alfons a coborât şi a început să privească 
biserica în care nu era nimeni. Dintr-o dată însă, 
parcă totul a dispărut din faţa lui. Reuşea doar să 
vadă o mare lumină la altarul capelei Sf. Mihail.  

Fără să poată să-şi explice cum şi de ce, s-a 
regăsit în faţa acelui altar, iar în mijlocul luminii, 
încă mai strălucitoare decât aceasta, o văzu pe 
Sf.Fecioară în poziţia în care este reprezentată pe 
Medalia Miraculoasă pe care o purta la gât. O 
putere nevăzută l-a atras către acel altar.  

Iată modul în care însuşi Ratisbonne a poves-
tit apariţia: „În timp ce mă plimbam prin biserică, m-
am simţit încolţit dintr-o dată de o oarecare tulburare şi 
am văzut ceva precum un văl ’naintea mea; mi se făcea că 
biserica devenise dintr-o dată întunecată, cu excepţia unei 
capele, ca şi cum lumina întregii biserici s-ar fi concentrat 
în acea capelă. 

Ridicai ochii spre capela strălucind de atâta belşug de lumină şi am 
văzut pe altar, în picioare, vie, măreaţă, minunată, maiestuoasă, milos-
tivă, pe Preasfânta Fecioară Maria, asemenătoare în gestul şi în alcă-
tuirea Ei cu imaginea care se vede pe Medalia Miraculoasă a Neprihă-
nitei. Mi-a făcut semn cu mâna să îngenunchez. O putere căreia n-aş fi 
reuşit să-i rezist mă împinse către Ea, care îmi părea că-mi zice: „De 
acuma gata!”. Ea n-a spus-o, dar eu am înţeles.  

Văzând aşa ceva, am căzut în genunchi în locul în care mă gă-
seam; am încercat, aşadar, de mai multe ori, să-mi ridic ochii către 
Preasfânta Fecioară, însă reverenţa, splendoarea ei mă făcea să-i cobor 
înapoi; astea, totuşi, nu împiedicau în mine evidenţa apariţiei. I-am 
privit mâinile şi am văzut în ele expresia iertării şi a milei. În prezenţa 
Sf.Fecioare, chiar dacă Ea nu mi-a adresat nici un cuvânt, am înţeles 
groznicia stării în care mă găseam, strâmbătatea păcatului, frumuseţea 

religiei catolice. Într-un cuvânt, am 
înţeles totul!” 
Când De Bussiere a intrat în 
biserică, nu l-a văzut de îndată 
pe prietenul său; l-a zărit doar 
mai apoi, îngenuncheat în faţa 
capelei sf.Mihail. S-a apropiat 

pentru a-l scutura. Doar la cea de-a treia încercare, Alfons şi-
a dat seama de prezenţa lui. În sfârşit s-a întors către acesta 
şi, cu chipul scăldat în lacrimi şi cu mâinile împreunate s-a 
lăsat ajutat pentru a se ridica şi a ieşi din biserică. 

Teodor l-a împresurat cu întrebări, însă emoţia puternică 
ce încă îl mai domina nu îi dădea voie să răspundă. Alfons a 
scos Medalia Miraculoasă pe care De Bussieres i-o dăduse, a 
acoperit-o cu sărutări şi cu lacrimi exclamând: „A fost Ea, a 
fost chiar Ea!” 

S-au urcat din nou în caleaşcă, iar Alfons a cerut să fie 
dus la un preot să se spovedească. Mai apoi, în 
faţa preotului iezuit pr. De Villefort care îl încu-
raja să vorbească, Alfons a strâns în mână meda-
lia, a sărutat-o şi i-a arătat-o preotului: „Am vă-
zut-o! Am văzut-o!” exclamă, izbucnind din nou 
în lacrimi. Preacurata l-a luminat, l-a transformat 
şi l-a transformat pe de-a-ntregul. În 31 ianuarie 
1842, Ratisbonne a primit prin mâinile 
Card.Patrizi, vicarul Papei Grigore al XVI-lea, 
Botezul, Mirul şi prima Împărtăşanie, luându-şi 
numele de Alfons-Maria. La ordinul Papei, a fost 
instituit un proces canonic, ce s-a încheiat în luna 
iunie a aceluiaşi an cu recunoaşterea marelui mi-
racol. 
În luna martie, Alfons Ratisbonne l-a întâlnit la 
Paris pe fratele său Teodor, care era iezuit. A 

devenit preot, şi a fondat în Palestina un Insti-
tut religios pentru convertirea la catolicism a 
evreilor şi a musulmanilor. A murit în Palestina 
pe 6 mai 1884 şi a fost înmormântat în cimitirul 
Sf.Ioan de pe Munte, unde s-a năcut Înainte-

mergătorul lui Cristos. Din dorinţa sa, pe mormânt a fost 
aşezată o statuie a Fecioarei Neprihănite. 

Preasfânta Fecioară, apărându-i lui Alfons Ratisbonne, a 
săvârşit pentru el minunea convertirii: din ateu a devenit ca-
tolic. Prin urmare, credincioşii au numit-o pe Maica Domnu-
lui care apăruse în biserica Sf.Andrei delle Fratte „Fecioara 
Miracolului”. În realitate, ar fi fost probabil mai bine de a 
aminti această apariţie mariană, invocând-o pe Maria ca 
„Fecioara convertirii”. Cu adevărat, Ea a şi-a împlinit cu 
Alfons misiunea de mamă, dăruindu-i harul credinţei în fiul 
ei Isus, îndeplinind astfel promisiunile legate de această me-
dalie.  

Din îndepărtatul 20 ianuarie 1842, este imposibil de nu-
mărat câţi credincioşi s-au închinat şi s-au rugat în faţa Fe-
cioarei Miracolului în sanctuarul Sf.Andrei delle Fratte de la 
Roma. O listă de credincioşi simpli, personalităţi cunoscute 
sau anonime, servitori ai lui Dumnezeu, fericiţi sau sfinţi. Ar 
fi greu de spus în cuvinte importanţa pe care a căpătat-o 
acest sanctuar, despre care Papei Benedict al XV-lea îi plăcea 
să spună că era un „Lourdes roman”, unica biserică din toată 
Roma, care se poate bucura de privilegiul unei apariţii auten-
tice a Mariei. 

RUGĂCIUNEA SF. BERNARD, COPIATĂ DE CĂTRE ALFONS,  
CARE I-A MIJLOCIT HARUL  

APARIŢIEI MARIEI ŞI AL CONVERTIRII 
 

Adu-ţi aminte o preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, 
cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea ta.  

Însufleţit de o astfel de încredere, alerg la tine, o Maică Fecioară a fecioarelor.  
La tine vin şi stau gemând înaintea ta ca un păcătos:  

Maica Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele,  
ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.  

Medalia dăruită de către De 
Bussiere, purtată de Alfons  

în timpul  
apariţiei Maicii Domnului 

Altarul pe care Sf.Fecioară 
i-a apărut lui Alfons, în 
biserica Sf.Andrei delle 

Fratte din Roma 
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SFÂNTUL ANTON DE PADOVA  
(1195-1231) 

preot şi învăţător al Bisericii 
 
 Sfântul Anton de Padova a primit la botez numele de 
Ferdinand; el nu este de loc din Padova - Italia, ci s-a născut 
la Lisabona - Portugalia, probabil în ziua de 15 august a anu-
lui 1195. Lăsarea în uitare a numelui de botez şi a locului de 
naştere este motivată de schimbările mari intervenite în viaţa 
lui. 
  La vârsta de 15 ani este trimis în colegiul canonicilor 
augustinieni din Coimbra; aici îşi însuşeşte o cunoaştere atât 
de adâncă a Sfintei Scripturi, încât Papa Grigore al IX-lea îl 
va numi «Chivotul Testamentului», fiind sigur că dacă s-ar fi 
pierdut toate exemplarele Bibliei, Anton ar fi scris-o singur 
din memorie. Alături de teologie, şi-a însuşit o temeinică 
cultură filozofică şi ştiinţifică, cultură foarte dezvoltată 
atunci sub influenţa filozofiei arabe. Aceas-
tă formaţie i-a fost de mare folos în activi-
tatea din ultima parte a vieţii când a predi-
cat în părţile din nord ale Italiei şi în Fran-
ţa, pentru a readuce la lumina adevărului 
pe cei care căzuseră sub influenţa învăţătu-
rilor cathare şi albigense. 
 În tinereţe, Anton dorise un alt fel de via-
ţă. Pe când era încă la Coimbra, au fost 
aduse din Maroc trupurile celor dintâi mi-
sionari franciscani martirizaţi. Când proce-
siunea solemnă a trecut prin faţa colegiului, 
tânărul Anton simte o dorinţă imensă de a 
deveni şi el martir. Pentru atingerea acestui 
scop se gândeşte că cea mai scurtă cale ar 
fi să devină şi el franciscan şi să fie trimis 
în ţările necreştine. Cu toată împotrivirea 
profesorilor şi a familiei, Ferdinand cere şi primeşte haina 
franciscană, schimbându-şi cu această ocazie numele în An-
ton. Se alătură primului grup de misionari care se îndreptau 
spre Maroc şi, fericit, pune piciorul pe pământul Africii. Aici 
însă, urmările bolii de care suferea, hidropizia, devin foarte 
supărătoare, şi conducătorul grupului de misionari îi porun-
ceşte să se reîntoarcă în Portugalia. O furtună violentă în-
dreaptă corabia spre Sicilia şi fratele Anton este primit în 
mănăstirea franciscană din Messina. Când, pentru sărbătoa-
rea Rusaliilor a anului 1221, toţi fraţii sunt chemaţi la aduna-
rea generală de pe câmpia de la marginea oraşului Assisi, 
între cei peste 5.000 de participanţi se află şi Anton. Deşi cu 
totul necunoscut, Sfântul Francisc află despre pregătirea lui, 
îl cheamă, stă de vorbă cu el, şi confidenţial îi spune: 
«episcopul meu» şi-l roagă să îndrumeze pe fraţi în cunoaşte-
rea Sfintelor Scripturi. 
  Este repartizat la o mănăstire din provincia Romagna, 
unde i se încredinţează diferite munci gospodăreşti, iar tim-
pul liber şi-l petrece în reculegere şi rugăciune. Era perioada 
de maturizare spirituală a unuia dintre marii apostoli ai păcii 
şi ai credinţei. Cu prilejul unei ceremonii la care nu s-a pre-
zentat preotul desemnat să ţină predica, Anton este rugat să 
încerce a face el ceva: superiorul se gândea că în caz de nere-
uşită nimeni nu va fi surprins. Anton se reculege, face o mică 
rugăciune şi începe. Numai după cîteva minute şi-au dat sea-
ma că în mijlocul lor aveau un tezaur de ştiinţă, talent, cre-

dinţă şi zel. Din acest moment, timp de nouă ani Anton va fi 
trâmbiţa care va ridica în picioare mase imense de creştini 
adormiţi în indiferenţă sufletească şi îndârjiţi în lupte fratrici-
de. La cuvîntul lui Anton se risipeşte rătăcirea din minţi şi 
ura din inimi. Locul de plecare al expediţiilor sale este oraşul 
Padova, lângă care un prieten bun i-a pregătit o locuinţă ră-
coroasă între ramurile mari ale unui nuc bătrîn. De aici co-
boară şi în anul 1231. Locuitorii din Padova urmăresc cel din 
urmă curs de predici, în Postul Mare, pe care Anton l-a ţinut. 
Din toate părţile veneau ştiri despre fapte minunate petrecu-
te la invocarea în gând a Sfântului Anton. Paduanii erau con-
vinşi că în mijlocul lor se afla un mare sfânt. 
  În ziua de 13 iunie, Anton se afla la mănăstirea 
Camposanpiero, din afara oraşului; simţindu-se foarte rău, a 
cerut să fie adus în Padova. Aşezat pe un car cu fân este 
transportat cu deosebită atenţie, dar, ajunşi la Arcela, o altă 
mănăstire, la 1 km de oraş, Anton îi roagă să oprească, mai 
priveşte o dată oraşul, îl binecuvântează iar, şi închide ochii. 

Peste cîteva momente, cete de copii alergau pe 
străzile oraşului vestind cu bucuria nevinovată 
a copilăriei: «A murit Sfîntul! A murit Sfîntul!». 
Clopotele tuturor bisericilor din oraş s-au 
întîlnit într-o solemnă cântare de triumf, de 
recunoştinţă, de nemărginită durere. O tradiţie 
spune că, în aceleaşi momente, şi clopotele din 
Lisabona, fără a fi trase de cineva, au început 
să sune, cutremurînd inimile, care au simţit că 
Ferdinand al lor a ajuns pe culmea de la hota-
rul dintre pămînt şi cer. 
  Abia după un an de zile, în sărbătoarea 
Rusaliilor 1232 «Sfântul» este ridicat la cinstea 
altarelor; de atunci, cu fiecare veac ce a trecut 
amintirea lui a devenit tot mai vie, şi astăzi 
numele lui este rostit cu încredere pe toate 
meridianele pămîntului, de către oameni de 

toate convingerile, din toate rasele, din toate treptele sociale 
şi culturale. Deşi nu au rămas de la el decât câteva cicluri de 
predici, au fost suficiente pentru a dovedi că autorul lor este 
o lumină puternică dăruită Bisericii şi, pentru aceasta, în 
1946 Papa Pius al XIIlea l-a declarat pe Sfântul Anton de 
Padova învăţător al Bisericii, cu titlul de «Doctor 
Evangelicus». Se aminteşte astfel că izvorul din care Anton a 
sorbit înţelepciune şi har este Sfînta Evanghelie: el ne invită 
pe toţi la acest izvor. 
  Cu toate că numele Anton a fost şi este purtat de 
foarte mulţi oameni, înţelesul lui rămîne necunoscut; proba-
bil este un nume de familie de origine etruscă. Tradus în gre-
ceşte a devenit Antonios. Apropierea de cuvîntul anthos - 
floare este poetică, dar nu are bază etimologică. Pornind de 
la o rădăcină primară s-a format o mare familie de nume 
pentru bărbaţi : Anton, Antonie, Antoniţă, Antul, Tule (a), 
Antin, Antache, Tone, Tonie, Toniţa, Antoca, Tonca etc... 
Pornind de la pronunţia modernă greacă, Andonie, au rezul-
tat numele: Andonie, Andon, Don (a), Done (a), Doncea, 
Donciu, Donici, Doniga. Pentru femei: Antonia, Antona, 
Antoaneta, Antoneta, Antonela, Antonina, Antoniada, 
Donca etc. Purtătorii acestor nume îşi pot aminti cu drag că 
marele făcător de minuni, Sfântul Anton de Padova, este 
unul dintre patronii lor. 

adaptare după "Vieţile Sfinţilor"  Editura Arhiepiscopiei  
Romano-Catolice Bucureşti   
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IL PELLEGRINAGGIO  
A MONTE BERICO -VICENZA 

 
Seguendo un programma di brevi pellegrinaggi in 
onore della Madre di Dio, che i sacerdoti hanno 
proposto ai fedeli per ogni domenica del mese di 
maggio, la Comunità greco-cattolica di Padova si è 
recata nel Santuario della Santa Vergine, di Monte 
Berico (Vicenza), al termine della Liturgia domenicale 
del 6 Maggio 2012. 
Il 7 maggio 1426, la Madre di Dio apparve in questo 
luogo a Vincenza Pasini, dinnanzi ad una croce di 
olivo, in un grande splendore, tra una musica 
melodiosa. Ella indossava vesti luminose d’oro. La 

Vergine rivelò il suo nome e, appoggiando una mano sulla spalla 
della donna, le domandò di scendere in città per portare agli 
abitanti la sua richiesta di edificare una chiesa nel luogo in cui 
Ella era apparsa. La Madre di Dio promise anche che, se si fosse 
scavato in quel luogo, sarebbe sgorgata dell’acqua con poteri 
taumaturgici e la cosà si avverò. La Vergine poi prese tra le mani 
la croce di rami di olivo, segnò con essa il perimetro che 
chiedeva fosse edificata, tracciò con essa il perimetro e promise 
molte grazie a coloro che là avessero innalzato le loro preghiere, 
soprattutto nella prima domenica del mese.  

A Vincenza Pasini si credé solamente dopo due anni 
quando, il 2 agosto 1428, la Vergine apparve di nuovo, 
rinnovando la sua richiesta. Il vescovo e le autorità della città, che 
alla fine decisero di salire sul Monte Berico, scoprirono il 

UN AN DE LA NUNTA  
LUI DAVID CU ELENA 

 
În ajunul Rusaliilor anului trecut -11 iunie 

2011, la biserica San Gaetano din Padova, Pr. 
arhimandrit (Vartaped) Levon Boghos Zekiyan, a 
slujit cununia religioasă a lui David Zanardo, cu 
Elena, fiica scumpului nostru ipodiacon, prof. 
Giuseppe Munarini. 

Pr. Levon Zekiyan a oficiat acum 32 de ani Slujba de Cunu-
nie a părinţilor miresei. Acelaşi preot, care a fost şi profesorul de 
armeană al lui Giuseppe Munarini, a slujit acum 28 de ani Taina 
Botezului lui Elena-Hripsimè. Împreună cu părintele Levon, au 
slujit pr. V.Barbolovici, protopop al Românilor gr.-catolici din 
Triveneto, pr. Aetius Pop, parohul gr.-catolicilor din Padova, pr. 
Cristian Sabău, Pr. Raimondo Salanschi, parohul gr.-catolicilor 
din Vicenza, pr. Marius Vişovan, parohul gr.-catolicilor din 
Bolzano-Bozen, pr. Gabriel Horţ, parohul 
din Sişeşti -MM. La orgă a cântat d-na 
Mayumi Matsuo, iar dl. A.Ipekdjian a 
acompaniat-o cu tradiţionalul “duduc”. 

Slujba a fost celebrată în limba armea-
na şi italiană, cântecele şi răspunsurile au 
fost date în mod superb. În cadrul omeliei, 
părintele Levon a subliniat sacralitatea 
Nunţii şi superficialitatea lumii actuale, în 
care numărul divorţurilor este mare. 

La aniversarea primului an de căsătorie 
le dorim soţilor David şi Elena casă de 
piatră şi toată binecuvântarea lui D-zeu! 

UN ANNO DAL 
MATRIMONIO DI 
DAVID ED ELENA 

 
Nella Vigilia di Pentecoste dello scorso 
anno, l’11 Giugno 2011, nella chiesa di 
San Gaetano di Padova, il Padre 
Archimandrita (Vartaped) Levon Boghos 

Zekiyan ha celebrato il matrimonio religioso di David Zanardo 
con Elena, la figlia del nostro caro ipodiacono, il prof. Giuseppe 
Munarini.  

P. Levon Zekiyan ha celebrato 32 anni fa il matrimonio dei 
genitori della sposa. Lo stesso sacerdote, che è stato professore 
di armeno di Giuseppe Munarini, ha celebrato 28 anni fa il 
Battesimo di Elena-Hripsimè. Assieme a padre Levon hanno 
celebrato p. V.Barbolovici, decano dei Romeni greco-cattolici del 
Triveneto, p. Aetius Pop, parroco dei greco-cattolici di Padova, 
p. Cristian Sabău, P.Raimondo Salanschi, parroco dei greco-
cattolici di Vicenza, p. Marius Vişovan, parroco dei greco-
cattolici di Bolzano-Bozen, p. Gabriel Horţ, parroco di  Sişeşti -
MM. All’organo ha suonato la sig.ra  Mayumi Matsuo, ed il 
signor  A.Ipekdjian ha accompagnato la cerimonia con il 
tradizionale “duduc”. 

La Cerimonia è stata celebrata in italiano ed in armeno, i canti 
e le risposte al sacerdote sono stati esguiti in modo superbo. 
Nell’omelia P. Levon ha sottolineato la sacralità del Matrimonio 
e la superficialità del mondo attuale, in cui il numero dei divorzi è 
grande. 

Nel primo anniversario del matrimonio auguriamo ai coniugi 
David ed Elena una „casa di pietra” ed ogni benedizione di Dio! 

PELERINAJ PE 
MUNTELE BERICO  

 
Urmând un program de 

scurte pelerinaje în cinstea Maicii 
Domnului, pe care preoţii l-au 
propus credincioşilor pentru 
fiecare duminică a lunii mai, 
comunitatea greco-catolică din 
Padova s-a îndreptat către 
Sanctuarul Fecioarei Maria de pe 
Muntele Berico (Vicenza), la 
sfârşitul Liturghiei duminicale din 
6 mai 2012. 

Pe 7 mai 1426, Maica Domnului s-a arătat în acest loc 
Vicenţei Pasini, în dreptul unei cruci de măslin, într-o mare 
strălucire şi în acorduri melodioase, îmbrăcată cu veşminte 
luminoase de aur. Fecioara şi-a dezvăluit numele şi, punându-i 
femeii o mână pe umăr, i-a cerut să coboare în oraş pentru a le 
transmite oamenilor să construiască o biserică pe locul în care Ea 
i se arăta. De asemenea, Maica Domnului i-a promis că săpând 
acolo, ar fi urmat să ţâşnească un izvor vindecător, ceea ce s-a 
adeverit. Mai apoi, Fecioara a luat în mâini crucea din ramuri de 
măslin, a trasat cu ea perimetrul bisericii pe care o cerea şi le-a 
promis multe haruri tuturor acelora care se vor ruga acolo, 
îndeosebi în prima duminică din lună. Vicenţei Pasini însă nu i s-a 
dat crezare decât după doi ani, când pe 2 august 1428, Fecioara i-
a apărut din nou reînnoindu-şi cererea. Episcopul şi autorităţile 
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oraşului, care au decis în sfârşit să urce pe Monte Berico, au 
descoperit perimetrul brăzdat cu crucea de însăşi mâna Mariei, 
brazdă care se păstrase pe sol în mod inexplicabil timp de doi ani, 
de la apariţia din 1426. 

După o scurtă meditaţie asupra istoriei şi semnificaţiei locului, 
credincioşii greco-catolici s-au apropiat de nişa reprezentând locul 
exact al apariţiei Fecioarei Maria, intrând sub mantia Ei protectoare 
şi încredinţându-i în tăcere propriile lor cereri. A urmat rugăciunea 
comună a Paraclisului şi diferite cântece mariane în limba română.  

Pr. Cristian Sabău 
 

PELERINAJUL LA PIOVE DI SACCO 
 
Având în vedere programul de excursii si pelerinaje din această 

perioadă, în data de 20 mai, dupa celebrarea Sfintei Liturghii 
credincioşii pornesc într-o scurtă călătorie spre Piove di Sacco, 
localitate situată la 21 km de Padova. Aici vizitează Sanctuarul 
"Sfânta Maria a Harurilor". 

Este o construcţie interesantă din punct de vedere artistic 
situată la 800 m. de centru de-a lungul râului Fiumicello. Această 
biserică a fost construită între anii1484 
si 1489 ca urmare a unui eveniment 
miraculos descris în contextul secolului 
al XV.  

Doi frati, la moartea părinţilor au 
împărţit totul într-un mod paşnic, doar 
atunci când au trebuit să decidă care 
dintre ei păstrează icoana sacră a" 
Maicii Domnului cu Copilul în braţe" 
au ajuns să se certe provocându-se la 
duel. 

Tocmai atunci un copil de un an, în 
braţele mamei a început sa le vorbească poruncindu-le să se 
oprească şi să ducă imaginea sacră într-o capelă puţin mai 
îndepărtată de oraş. Fiind martori la acest miracol credincioşii au 
decis să construiască o nouă biserică dedicată Fecioarei Harurilor. 
Icoana sacră a Mariei cu Copilul din momentul miracolului este încă 
păstrată în sanctuar şi este atribuită de mulţi critici pictorului 
Giovanni Bellini (1430-1516). 

După ce Rectorul si Preotul Paroh Don Franco Callegari a 
oferit informaţii asupra istoriei Sactuarului a urmat Paraclisul Maicii 
Domnului, atât în limba romană cât şi în italiană. Credincioşii au 
avut posibilitatea să se roage şi să mediteze în linişte în faţa icoanei 
miraculoase.      Carmen Chiş 

 

PELERINAJUL LA MONTEORTONE, 
TORREGLIA ŞI GALZIGNANO 

 
Seria pelerinajelor dedicate Fecioarei de pe 

agenda comunităţii greco-catolice din Padova a 
continuat pe 27 mai 2012, cu o vizită la 
Monteortone. Însoţiţi de preoţii Aetius Pop şi 
Cristian Sabău, grupul s-a îndreptat spre acest 
sanctuar dedicat Fecioarei Sănătăţii.  

Istoria locului a început în luna mai a anului 
1428, când Petru Falco, un fost soldat care purta pe 
propriul trup răni din urma războaielor la care 
participase, a avut o viziune a Fecioarei care i-a 
făgăduit vindecare, îndrumându-l să se spele în apa 
unui izvor termal, până atunci neştiut. Maica Sfântă 
i-a cerut să facă cunoscut lumii faptul că acel loc se 
afla sub ocrotire Ei specială, dorind ca oamenii să 
cinstească acolo numele preasfinte ale lui Isus şi a 

perimetro solcato con la Croce dalle mani della stessa Madre di 
Dio. Quel solco si era conservato in modo inspiegabile al suolo, 
per ben due anni, ossia dall’apparizione del 1426.  

Dopo un breve momento di meditazione e di raccoglimento 
sulla storia e sul significato di quel luogo, i fedeli greco-cattolici si 
sono avvicinati alla nicchia che sorge sul luogo esatto 
dell’apparizione della Vergine Maria e sono entrati sotto il suo 
mantello protettore affidandoLe le proprie richieste. È seguita la 
preghiera comune della “Paraklisis” e sono stati elevati alcuni canti 
mariani in romeno.              P. Cristian Sabău 

 

PELLEGRINAGGIO A PIOVE DI SACCO 
 
Rispettando il programma di visite e di pellegrinaggi, fissato in 

questo periodo, il 20 maggio, dopo aver partecipato alla 
celebrazione della Divina Liturgia, alcuni dei nostri fedeli greco-
cattolici di Padova hanno compiuto un breve viaggio a Piove di 
Sacco, località situata a 21 chilometri dalla Città del Santo. Qui 
hanno visitato il Santuario di Santa Maria delle Grazie. 

È un edificio artisticamente interessante che si trova a 800 
metri dal centro della cittadina, lungo il fiume 
Fiumicello. Questa chiesa è stata costruita tra il 1484 
e il 1489 ed è legata a un evento miracoloso, 
raffigurato in un quadro del secolo XVII.  
Due fratelli, alla morte dei genitori, si spartirono 
l’eredità in modo pacifico, solamente quando 
dovettero decidere a chi sarebbe finita un'immagine 
sacra della Vergine col Bambino, finirono col litigare 
ed addirittura si sfidarono a duello.  
In quel momento, un bambino di un anno, in 
braccio alla madre si mise a parlare ordinando loro 
di fermarsi e di portare l'immagine sacra in una 

cappella poco fuori la città. Di fronte a questo miracolo i fedeli 
decisero di costruire un nuovo tempio dedicato alla Madonna 
delle Grazie. La Sacra Immagine di Maria all'origine del miracolo è 
tuttora conservata all'interno del santuario ed è attribuita da 
numerosi critici al pittore Giovanni Bellini (1430-1516). 

Dopo che il Rettore e Parroco don Franco Callegari ha 
offerto le informazioni sulla storia del Santuario ed 
un’immaginetta della Madre di Dio, è seguita la preghiera 
"Paraclisul Maicii Domnului", sia in rumeno che in italiano. I 
fedeli hanno potuto pregare e meditare in silenzio davanti 
all'immagine miracolosa. 

Carmen Chiş 
 

PELLEGRINAGGIO A MONTEORTONE, 
TORREGLIA E GALZIGNANO 

 
La serie dei pellegrinaggi dedicate alla Santa 
Vergine della Comunità greco-cattolica di Padova, 
è continuata il 27 maggio 2012 con una visita a 
Monteortone. Accompagnati dai sacerdoti padre 
Aetius Pop e Cristian Sabău, il gruppo si è recato 
al santuario di Santa Maria della Salute. La storia di 
questo sacro luogo iniziò nel mese di maggio 
1428, quando un ex soldato, Pietro Falco che 
portava sul proprio corpo le cicatrici causate dalle 
guerre cui aveva partecipato, ebbe una visione 
della Beata Vergine Maria che gli promise la 
guarigione, a condizione di lavarsi nell’acqua di 
una sorgente termale, fino ad allora sconosciuta, 
chiedendogli di far conosciuto al mondo che quel 
luogo si trovava sotto la sua speciale protezione; 
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Mariei. Ca semn al prezenţei Sale şi ca o întărire a celor spuse, 
Fecioara i-a descoperit că în apele aceluiaşi izvor, îngropată sub 
pietre, el avea să găsească o icoană a Ei.  

Grupul s-a rugat în tăcere în faţa icoanei făcătoare de minuni, şi 
fiecare membru pelerin s-a apropiat, luând din apa izvorului care, 
printr-o fontanelă, mai curge în mod tainic în biserică. Apoi a urmat 
rugăciunea Paraclisului făcută în comun, fiecare încredinţând Mariei 
propriile griji şi necesităţi. 

După-amiaza a fost 
caracterizată de alte două vizite. 
Cea dintâi, la Torreglia, la Villa 
Immacolata -casa diecezei de 
Padova pentru exerciţii spirituale. 
Vizitând diferitele ambiente 
interioare şi exterioare în natură, 
credincioşii au fost informaţi 
despre tradiţia exerciţiilor spirituale 
şi despre practicile comune de 
spiritualitate. A doua, care a 
încheiat seria vizitelor, a fost aceea 
la biserica parohială din 
Galzignano Terme, unde se pot admira frescele executate de artistul 
român Mihail Ivanov, împreună cu soţia sa Maria. Vizitatorii au 
rămas profund impresionaţi de bogăţia cromatică şi spirituală care 
transpare din fresce, precum şi de originalitatea redării în tipare neo-
bizantine a unor teme aparţinând spiritualităţii occidentale. 

Prof. Livia Blăjan 
 

PELERINAJUL LA  
CAMPOSAMPIERO ŞI ARCELLA 

 
Seria pelerinajelor credincioşilor parohiei greco-catolice din 

Padova a continuat şi în duminica Rusaliilor -3 iunie 2012, paşii 
acestora îndreptându-se spre Camposampiero şi Arcella. Sub 
îndrumarea părintelui Cristian Sabău, grupul de pelerini a dorit să-l 
onoreze pe sf. Anton de Padova, în locurile acestea care păstrează 
într-un mod aparte memoria lui, petrecând o după-amiază în 
prezenţa Sa, spre îmbogăţirea sufletească a fiecăruia. În plus, ne 
aflăm în perioada premergătoare sărbătoririi marelui sfânt (13 iunie), 
sfânt iubit şi invocat ca sprijinitor şi mijlocitor de milioane de 
creştini. 

Camposampiero păstrează două locuri 
semnificative din viaţa sf. Anton: în interiorul 
sanctuarului, este conservată întocmai camera 
în care Sf. Anton a primit vizita pruncului 
Isus şi, de asemenea, o altă biserică mai mică, 
marchează locul nucului în care Anton îşi 
făcuse o chilie în care medita şi le vorbea 
pelerinilor în ultimele săptămâni de viaţă. 
Grupul a fost întâmpinat de superiorul 
comunităţii Pr. Giulio, care a oferit o sală şi 
un ghid care să explice istoria locului. Fratele 
Matteo a prezentat grupului cele două biserici, 
precum şi Itinerarul Jubiliar Antonian, un 
ansamblu de sculpturi din bronz în care, prin 
scene extrem de sugestive, sunt prezentate momente din viaţa 
sfântului şi aspecte dominante ale spiritualităţii sale.  

Mai apoi, grupul de pelerini greco-catolici s-a îndreptat spre 
Arcella, refăcând astfel ultimul drum parcurs de Sf. Anton care, deja 
muribund, intenţiona să revină de la Camposampiero pentru a muri 
între fraţii săi de la Padova. Fără să mai ajungă în oraş, Anton a 
murit la Arcella pe 13 iunie 1231, într-o mănăstire de călugăriţe, 
unde astăzi, sub cupola sanctuarului neogotic, se mai păstrează încă 
chilia morţii Sale. Ultimele sale cuvinte au fost: ,,Îl văd pe Domnul 

desiderando che gli uomini onorassero in quel luogo i nomi 
santissimi di Gesù e di Maria. Come segno della sua presenza e 
per dar forza a quello che aveva detto, la Vergine gli rivelò che 
nelle acque della stessa fonte, sepolta sotto le pietre, egli avrebbe 
trovato la sua icona. Il gruppo di fedeli si è raccolto in preghiera in 
silenzio davanti all’immagine taumaturgica ed ogni pellegrino si è 
avvicinato, prendendo dall’acqua della fonte che con uno zampillo 

scorre ancora, in modo misterioso, nella chiesa. È 
poi seguita la preghiera della “Paraclisis” , elevata 
da tutti, ogni fedele affidava alla Vergine Maria le 
proprie preoccupazioni e necessità  
Il pomeriggio è stato caratterizzato da altre due 
visite: la prima a “Villa Immacolata” di Torreglia, 
casa della Diocesi di Padova per gli esercizi 
spirituali. Visitando i diversi ambienti interni ed 
esterni, i fedeli sono stati resi edotti sulla 
tradizione degli esercizi spirituali e sulle pratiche 
comuni di spiritualità La seconda visita, quella 
conclusiva, ha avuto come meta la chiesa 
parrocchiale di Galzignano terme, ove si possono 
ammirare gli affreschi dell’ artista romeno Mihail 

Ivanov, e di sua moglie Maria. I visitatori sono rimasti 
profondamente impressionati della ricchezza cromatica e spirituale 
che traspare dagli affreschi, come pure dall’originalità di trasferire 
in caratteri neo-bizantini alcuni temi legati alla spiritualità 
occidentale. 

Prof. Livia Blăjan 
 

 

IL PELLEGRINAGGIO A  
CAMPOSAMPIERO E ALL’ARCELLA 
 
La serie dei pellegrinaggi dei fedeli della parrocchia greco-

cattolica di Padova è continuata anche nel giorno della Domenica 
di Pentecoste - il 3 Giugno 2012-, essi si sono recati a 
Camposampiero ed all’Arcella. Sotto la guida di padre Cristian 
Sabău, il gruppo dei pellegrini ha desiderato onorare Sant’Antonio 
di Padova, nei luoghi che serbano in un modo particolare il suo 
ricordo, trascorrendo un pomeriggio al Suo cospetto, per un 
arricchimento spirituale di ciascuno. Inoltre, ci troviamo nel 
periodo che precede la festa del grande Santo (il 13 Giugno), 
amato ed invocato come protettore ed intercessore da milioni di 

cristiani.  
Camposampiero serba due luoghi 
significativi della vita di Sant’Antonio: 
all’interno del Santuario è conservata proprio 
la camera in cui Sant’Antonio ricevette la 
visita del Bambino Gesù e, inoltre, un’altra 
chiesa più piccola, indica il luogo del noce 
dove sant’Antonio s’era costruito una cella in 
cui meditava e parlava ai pellegrini nelle 
ultime settimane di vita. 
Il gruppo è stato accolto dal superiore della 
comunità P. Giulio, che ha messo a 
disposizione una sala ed una guida che 
spiegasse la storia del luogo. Fra’ Matteo ha 

presentato al gruppo le due chiese come pure l’itinerario Giubilare 
Antoniano, un assieme di sculture di bronzo in cui, attraverso 
scene oltremodo suggestive vengono presentati i momenti salienti 
della vita del Santo e gli aspetti dominanti della sua spiritualità.  

Il gruppo di pellegrini greco-cattolici si è recato poi all’Arcella, 
ripercorrendo l’ultimo percorso di Sant’Antonio che, ormai 
moribondo, aveva il desiderio di ritornare da Camposampiero per 
morire tra i suoi frati di Padova. Antonio si spense all’Arcella, 
senza raggiungere la città il 13 Giugno 1231, in un monastero di 
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suore. Oggi, sotto la cupola della chiesa neo-gotica si conserva 
ancora la cella in cui il Santo si spense. Le Sue ultime parole 
furono: “Vedo il mio Signore!” 

 Ciascun pellegrino si è raccolto in preghiera dinnanzi alla 
cella da cui l’anima di Sant’Antonio prese il volo per raggiungere 
la felicità celeste, chiedendogli la grazia che, nell’ultimo 
momento della loro vita, ciascuno possa pronunziare con gioia 
le stesse parole che furono pronunciate da lui e di essere resi 
degni della stessa vita eterna.              Prof. Livia Blăjean 

 

IL PELLEGRINAGGIO DELLE 
COMUNITÀ MIGRANTES A S.ANTONIO  

Domenica 10 Giugno, alle 12.15, ha avuto luogo il 
pellegrinaggio “Migrantes” alla Basilica di Sant’Antonio di 
Padova. 

Le comunità cattoliche di emigranti, presenti nella Diocesi 
di Padova sono le seguenti: sirilanchese, filippina, cinese, afro-
francofona, afro anglofona, romena di rito latino, romena di rito 
bizantino, polacca, indiana, croata, ucraina, sudamericana e 
brasiliana. La varietà espressa dalle nazioni, dai riti e dai caratteri 
somatici esprimono in modo concreto la parola cattolica. 

Ogni comunità ha dato un piccolo contributo alla 
celebrazione della Santa Liturgia, caratterizzata da canti e da 
preghiere, nell’ambito della Preghiera dei fedeli, dopo il Credo. 

Si sono compiuti 10 anni di “Migrantes” (i sacerdoti 
cattolici stranieri che sono con un contratto qui e che 
dipendono direttamente dall’ufficio che prende, appunto, il 
nome di “Migrantes”). Il celebrante principale della Santa 
Liturgia è stato il delegato del Vescovo per i Migrantes don Elia 
Ferro che ha parlato della presenza tanto piena di valori degli 
stranieri nella Diocesi di Padova. Egli ha indicato il Crocifisso, 
scolpito da Donatello, che si trova sull’Altar maggiore. Gesù 
crocifisso ci riceve tutti a braccia aperte. Il celebrante ha altresì 
ricordato che lo stesso Sant’Antonio era un emigrante.  

All’offertorio, diversi rappresentanti delle diverse comunità 
hanno portato all’altare un grande cuore rosso di fiori, su cui era 
scritto, in bianco “10”. Il Rettore della Basilica, padre Enzo 
Poiana, ha rivolto un caloroso saluto ai sacerdoti ed ai fedeli 
presenti.  

Subito dopo la Liturgia è stata impartita la Benedizione con 
le reliquie del Santo dal poggiolo sovrastante la Chiesetta 
dell’Arciconfraternita della Basilica.   P. Aetius Pop 

 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 
Le comunità di Vicenza e di Venezia-Mestre organizzano 
un pellegrinaggio a Medjugorje, nell’intervallo fra il 12-14 
ottobre 2012. Il prezzo complessivo è di euro 130,00. 
Per iscrizioni o informazioni:  

Vizitaţi / Visitate: www.bru-italia.eu 

meu!”. Fiecare dintre pelerini s-a 
rugat în faţa chiliei în care sufletul 
sf. Anton a zburat spre fericirea 
cerească, cerându-i harul ca în 
ultimul moment al vieţii lor să 
poată spune întru bucurie aceleaşi 
cuvinte pe care rostite de el şi să 
fie învredniciţi cu aceeaşi viaţă 
veşnică.      Prof. Livia Blăjan 

 

PELERINAJUL COMUNITĂŢILOR 
MIGRANTES BAZILICA SF. ANTON 
Duminică 10 iunie, orele 12,15 a avut loc pelerinajul 

Migrantes la Bazilica Sfântului Anton din Padova. Comunităţile 
catolice de emigranţi prezente în dieceza de Padova sunt 
următoarele: srilankeză, filipineză, chineză, afro-francofonă, afro-
anglofonă, română de rit latin, română de rit bizantin, poloneză, 
indiană, croată, ucrainiană, sudamericană şi brasiliană. Varietatea 
naţiunilor, a riturilor şi a culorilor pielii exprimă într-un mod 
concret cuvântul catolic. Fiecare comunitate a avut o mică 
contribuţie la Sfânta Liturghie, aceasta manifestându-se prin 
cântece sau o rugăciune în cadrul Rugăciunii pentru credinciosi 
care are loc după Crez. 

S-au împlinit 10 ani de Migrantes (preoţii catolici străini care 
sunt cu contract ţin direct de acest oficiu). Celebrantul principal al 
Sfintei Liturghii a fost delegatul diecezan pentru Migrantes don 
Elia Ferro care a vorbit despre 
prezenţa atât de valoroasă a 
străinilor din dieceza de Padova. A 
indicat crucifixul sculptat de 
Donatello care se află deasupra 
altarului principal, Isus răstignit care 
ne primeşte pe toţi cu braţele 
deschise. A amintit şi faptul că 
Sfântul Anton a fost un emigrant.  

La ofertoriu mai mulţi reprezentanţi ale diverselor comunităţi 
au dus la altar o inimă mare roşie făcută din flori, pe care scria cu 
alb 10. Rectorul Bazilicii Enzo Poiana a transmis un salut 
călduros tuturor preoţilor în parte cât şi credincioşilor.  

Imediat după Liturghie a urmat binecuvântarea cu moaştele 
Sfântului, binecuvântare împărtăşită credincioşilor din balconul 
Capelei Arhiconfraternităţii.           Pr. Aetius Pop 

 

PELERINAJ LA MEDJUGORJE 
Comunităţile româneşti din Vicenza şi Veneţia-
Mestre organizează un pelerinaj la Medjugorje, în 
perioada 12-14 octombrie 2012. Preţul total este de 
130.00 euro. Pentru înscrieri şi informaţii : 

PROGRAMUL COMUNITĂŢII ÎN TIMPUL VERII 
În lunile iunie şi iulie se va respecta programul obişnuit. 

În luna august, NU se vor ţine Liturghiile din datele 5, 12, 15. 
Ar fi posibil ca din 19 august să se reia celebrările, cu pr.Cristian. 

Pentru confirmări, se va ţine legătura prin ipod.Giuseppe Munarini. 

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 

P. Raimondo Salanschi, tel. 0444.1496055; cell. 393.4829000; P. Vasile Barbolovici, tel: 380.9086685 

IL PROGRAMMA DURANTE L’ESTATE 
Nei mesi di giugno e luglio, le Liturgie della comunità manterranno 

gli stessi orari. Nel mese di agosto, NON verranno celebrate le 
Liturgie nelle date 5, 12, 15. È possibile che dal 19 agosto vengano 

riprese le celebrazioni, col p.Cristian. Per avere conferma, tenere i 
contatti col ipod. Giuseppe Munarini. 
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