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Pelerinaj pe urmele Sfântului Apostol Pavel pe insula Malta 

Dieceza Romei a organizat în intervalul 7-
9 februarie 2012 un pelerinaj cu 130 de 
preoți în “inima” mării Mediterane pe 
insula Malta; insulă care are o istorie de 
aproape șapte mii de ani, cu o tradiție de 
multe culturi, credințe și de o “mare 
omenie”, unde a fost primit cu căldură 
Sfântul Apostol Pavel și unde astăzi 
experimentează o bună ospitalitate. 

Au fost prezenți Eminența Sa Cardinal 
Agostino Vallini vicarul general al 
Sanctității Sale, episcopii Preasfinția Sa 
Guerino Di Tora și Preasfinția Sa Benedeto 
Tuzia precum și cei doi noi aleși episcopi 
vicari ai Romei Monseniorul Lorenzo Leuzzi 
şi Monseniorul Matteo Maria Zuppi. 

Acesta este al treilea pelerinaj diecezan 
împreună cu biroul Opera Roma 
Pellegrinagi: primul în anul 2010 la Ars în 
Franța, la Sfântul Ioan Maria Vianney, cu 
ocazia anului dedicat preoției, al doilea în 
2011 în Cipru, și anul acesta pe insula 
Malta. 

Este o ocazie prețioasă pentru a trăi 
împreună trei zile vizitând locurile 
însemnate de credința paulină, 
intensificate de fraternitatea preoțească și 
de o îmbogățire culturală.  

Iată un scurt istoric al insulei Malta: 

 500 î.Hr. – primele populații vin din 
Sicilia și ocupă Malta 

 3600 – 2500 î.Hr. – se construiesc 
templuri megalitice foarte mari 

 800 – 480 î.Hr. - insula este ocupată de 
fenicieni 

 60 î.Hr. – Sf. Ap. Pavel naufragiază pe 
insula Malta 

 395 – 870 – ocupația bizantina 

 870 – 1090 – ocupația arabă 

 1090 – 1194 – ocupația normandă (sub 
controlul contelui de Ruggero din 
Sicilia) 

 1194 – 1530 – ocupația sveva 
(germani), spanioli, portughezi 

 1530 – insulele sunt cedate cavalerilor 
ordinului Sfântul Ioan 

 1565 – otomanii asediază Malta dar 
sunt respinși de un mic corp de armată 
compus din cavaleri si populația 
malteză. 

 1566 – este fondată Valletta, capitala 
nouă, numită așa în onoarea marelui 
Gran Maestro La Vallette, eroul din 
Marele Asediu. 

 1798 – armata franceză condusă de 
Napoleon Bonaparte invadează 
arhipelagul în drum spre Egipt. Cavalerii 
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Sfântului Ioan sunt alungați de pe insulă 
dupa 268 de ani de la ocupare 

 1800 – revolta malteză împotriva 
francezilor care sunt expulzați lăsând 
loc ocupației britanice 

 1964 – Malta iși capătă independența, 
insula devine o națiune suverană 

 1974 – Malta devine republică 

 2004 – Malta devine membră a Uniunii 
Europene 

Malta sau melita îl putem traduce prin 
miere. 

În data de 7 februarie 2012 , marți 
dimineața, la ora 10, după o oră și 
douăzeci de minute ajungem pe insula 
Malta. Îmbarcați în autocare ne îndreptăm 
spre portul Vallette unde la ora 11 
celebrăm Sfânta Liturghie în biserica 
dedicată naufragiului Sfântului Pavel care 
păstrează anumite relicve ale sfântului ce a 
ajuns aici în anul 60 d.Hr. cum citim în 
Faptele Apostolilor în capitolele 26, 27 și 
28. După prânz am vizitat un parc de unde 
am avut o frumoasă priveliște asupra 
portului. Am 
vizionat filmul “The 
Malta Experience” 
în care se transpune 
istoria acestei mici 
insule. Seara am 
avut o întâlnire cu 
Nunțiu Apostolic, 
vicarul general, și o 
parte al clerului din 
Malta. 

Pe 8 februarie, 
miercuri dimineața 
după rugăciunea de 
dimineață și micul 
dejun ne îndreptăm 
cu autocarele către 

port pentru a lua vaporul spre mica insulă 
Gozo.  

La ora 11 celebrăm Sfânta Liturghie în 
sanctuarul Ta Pinu împreună cu episcopul 
locului și alți preoți din dieceză. Sanctuarul 
este așezat pe o colină ce se află în mijlocul 
câmpului. Ta Pinu reprezintă un punct de 
referință spiritual pentru credincioșii care 
vin din toată lumea. 

Istoria acestei insule își are originea 
împletită în mit și legendă. Gozo este 
insula din odiseea homerică unde nimfa 
Calipso se îndrăgostește de Odiseu și îl ține 
prizonier în grota sa timp de șapte ani. 
Zidurile templului antic sunt foarte 
impunătoare; termenul maltez “ggantija” 
care înseamnă gigantic arată importanța 
foarte mare a construcțiilor de apărare.  

Am vizitat biserica Xewkija care este o 
adevărată bijuterie arhitectonică prin 
cupolă sa care este printre cele mai mari 
din lume.  

Pe această insulă din mijlocul mării, unde 
ai impresia că timpul s-a oprit în loc, ce are 
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o populație foarte ospitalieră și liniștită, cu 
case și vile din piatră calcaroasă albă cu uși 
ce dau direct în stradă, se poate glumii 
zicând că nu există hoți aici.  

Insula are o suprafață de 60 de kilometri 
pătrați, 30 de mii de locuitori, 46 de 
biserici, 15 parohii, un seminar teologic și 
multe vocație la preoție și viață 
consacrată. O parte din aceste persoane 
care lucrează în slujba credinței sunt 
plecate ca și misionari în cele patru colțuri 
ale lumii. 

După masă am vizitat templele 
preistorice din capitala Victoria precum și 
catedrala. Seara am avut o cina cu 
mâncăruri tipice și am asistat la un 
spectacol folcloric. 

Joi, 9 februarie, de dimineață ne 
îndreptăm tot cu autocarele spre orașul 
Mosta pentru a vizita Domul. După psalmii 
și cântările utreniei pornim spre biserica 
Adormirii Maicii Domnului care are cea de 
a treia cupolă ca mărime din Europa, după 
cele din Roma și Londra; a fost construită 
în anul 1871. În sacristie se poate vedea 
bombă aruncată din avion pe 19 aprilie 
1942 ora 16,40 ce a găurit cupola și s-a 
rostogolit de două ori pe paviment 
rămânând intactă. În același timp alte două 

bombe au căzut în fața bisericii de 
asemenea ne explodând. Aceste lucruri se 
întâmplau în timp ce în biserică se aflau 
aproape o sută de credincioși ce participau 
la liturghie. Niciunul din cei prezenți la 
acele evenimente nu a fost rănit. 

Biserica St. Paul's Bay este așezată în 
mijlocul localității turistico-balneare ce a 
fost la origine o mică așezare de pescari. 
Istoria localității dar și a bisericii sunt 
legate de prezența Sfântului Apostol Pavel 
în anul 60 d.Hr. pe insula Malta. Conform 
legendei, Sfântul Pavel după ce “aproape” 
a fost mușcat de o viperă o aruncă în foc. 
În aceste locuri Apostolul a fost găzduit cu 
cinste în casa guvernatorului Publio. 

Pe partea de nord a insului se găsește 
biserica din Mellieha, înfundată pe 
jumătate în pământ, dar la locul ei originar. 
În interior se află o frescă a Preacuratei 
Fecioare Maria care după tradiție ar fi fost 
pictată de însuși Sfântul Evanghelist Luca. 

Sub o vilă romană s-a descoperit, în 1881, 
o grotă care se pare că a fost primul lăcaș 
de cult creștin din Malta; denumită grota 
Sfântului Pavel. În alte catacombe se pot 
găsi mărturii ale primilor creștini maltezi 
din epoca romană. 

Am vizitat palatul Gran Maestro în 
saloanele căruia cavalerii din Malta se 
întâlneau. Astăzi este reședința 
președintelui Maltei George Abela. Grupul 
nostru a avut onoarea de a fi primit de 
președintele maltez care ne-a salutat. 
Personal mi-a spus că de curând s-a întâlnit 
cu președintele României. 

Malta este un adevărat paradis 
pământesc. Limbile oficiale sunt malteza și 
engleza, prima fiind de origine semitică cu 
un vocabular bogat în cuvinte neolatine și 
anglosaxone. Influența arabă care s-a 
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exercitat timp de 300 de ani a lăsat 
anumite particularități în structura 
gramaticală și în lexic. Malta este una din 
cele trei țari europene în care volanul 
mașinilor este pe partea dreaptă, alături 
de Anglia și Cipru. În data de 17 aprilie 
2010 Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-
lea a vizitat Malta. 

Ne întoarcem acasă cu acest mare dor 
spiritual și cu moștenirea pe care Sfântul 
Pavel o lasă maltezilor pentru a da și noi 
bucuroși mărturie de acea speranță în 
Hristos Cel Înviat care nu ne derutează. 

Pr. Serafin VESCAN Iulian 

Pelerinaj al Parohiei din Euclide – Roma Nord 
cu Opera Romana Pellegrinaggi 

În luna ianuarie Oficiul Migrantis Roma 
împreuna cu Opera Romana Pellegrinaggi 
(ORP) au oferit comunităților străine din 
Roma, o vizită ghidată gratuită cu 
autocarul prin Cetatea Eternă. Părintele 
Serafim a participat împreună cu o sută de 
persoane din Parohia Euclide-Roma Nord. 
În acea duminică erau şi alte grupuri de 
persoane de origine africană, spaniolă, 
mexicană, filipineză şi poloneză. Au primit 
eșarfe, sacoşe şi şepci de la ORP. 

Plecarea a avut loc în jurul 
prânzului, din Piața Veneția din 
fața mausoleului Altare della 
Patria, numit şi monumentul 
victorian în cinstea regelui Vittorio 
Emanuele ll. Am vizitat închisoarea 
Mamertină unde au fost închiși 
Sfinții Apostoli Petru şi Pavel; 
aceasta aparținea Forului Imperial. 
În acest loc persoanele considerate 
periculoase erau închise. Astfel, ne 
putem da seama că şi Sfinții 
Apostoli Petru şi Pavel au fost 
considerați periculoşi. Închisoarea are 
două încăperi suprapuse şi săpate – grote 
– în spatele colinei Campidoglio. Cum se 
coboară în închisoare se poate observa o 
scobitură în zid. Tradiția spune că Sfântul 

Petru a fost izbit cu capul în zid şi a rămas 
urma. În grota de jos au fost înlănțuiți 
Sfinții Apostoli Petru şi Pavel; se poate 
observa o coloană de fier şi două verigi. În 
mijlocul grotei se poate vedea o sursă de 
apă care se spune că are puteri 
miraculoase. Neavând apă în acel loc, 
Sfântul Petru a dat cu mâna în stancă de 
unde a țâșnit apa care nu a secat până 
astăzi. Sfântul Petru a reuşit să-i 
convertească la credință chiar şi pe paznicii 

închisorii. 
După această vizită urmează Forul 

Imperial, construit în inima oraşului de-a 
lungul unui secol şi jumătate. A fost secole 
întregi centrul politic, religios şi economic 
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al orașului, dar din punct de vedere 
urbanistic nu a avut un caracter unitar. 

Piața Veneția a fost construită în timpul 
lui Mussolini. În fața acesteia, pe partea 
stângă, observăm Columna lui Traian; 
ridicată de acesta, în anul 113, în urma 
războiului purtat în Dacia. Reprezenta o 
inovație pentru arhitectura romană a 
epocii; totodată vin descrise scenele 
războiului din Dacia. După legendă a ajuns 
şi badea Cârțan pe jos din Transilvania 
până la Roma, care în 1877 a luptat pentru 
independența românilor din Transilvania. 
Acesta a dorit să vadă cu ochii săi Columna 
lui Traian. 

De-a lungul bulevardului Forului Roman, 
pe stânga și pe dreapta se pot observa 
statuile cu imperatori. În partea dreapta, 
deasupra Forului, se poate vedea Palatinul, 
una dintre cele șapte coline ale orașului, 
situată între Verbano și Forul Roman. Este 
unul dintre cele mai mari muzee în aer 
liber și poate fi vizitat în timpul zilei. 
Potrivit mitologiei romane, Palatinul a fost 
locul unde Remus și Romulus au fost găsiți 
de către lupoaică și alăptați, pentru a-i ține 
în viață. Revenind pe bulevardul Forului 

Roman și continuând, înainte de 
Colosseum, se pot observa mai multe hărți 

care arată evoluția imperiului 
Roman de-a lungul secolelor.  

Ajunși la piața din fața 
Colosseumului observăm colosul lui 
Nerone din anul 64. 

Colosseumul, numit și Amfiteatrul 
flavian (după dinastia flavia), a fost 
înălțat de Impăratul Vespasian. 
Arena are o înălțime de cca. 50 m 
iar înăuntrul acesteia se țineau 
spectacole cu gladiatori și diferite 
manifestații cu caracter vânătoresc, 
evocări din anumite bătălii, drame 
inspirate din mitologia clasică. A 

fost inclus în Patrimoniul Umanității de 
UNESCO în 1980. În zilele noastre este unul 
dintre cele mai vizitate atracții turistice. 

Lângă Colosseum se afla Arcul lui 
Constantin cel Mare; este un arc triumfal 
cu trei arcade. Acesta a fost înălțat în 
cinstea Împăratului Constantin l după lupta 
purtată la Ponte Milvio cu Maxențiu, în 
anul 315. În epoca constantiniană nu a fost 
evidențiată simpatia acestuia pentru 
creștinătate, chiar dacă potrivit tradiției, în 
timpul luptei de la ponte Milvio a apărut 
pe cer Sfânta Cruce. Pe cei patru stâlpi se 
pot vedea sculptate patru persoane 
îmbrăcate în haine de daci. 

Mergem mai departe în Via Labicana,una 
dintre cele mai vechi străzi romane. Pe 
partea dreapta se afla Bazilica Sfântul 
Clemente, construita în stil baroc; a fost 
înălțată în primii ani din sec al Xll-lea și 
dedicata celui de al lll-lea papă, Papa 
Clemente. Construcția este pe trei navate. 
Actuala biserică datează din secolul al XII-
lea, fiind cunoscută ca și Bazilica 
superioară. Ea a fost construită peste casa 
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în care s-a născut Sfântul Clemente, casă 
care a fost transformată în secolul al IV-lea 
în biserică; astăzi este cunoscută sub 
numele de bazilica inferioară. Sub această 
bazilică inferioară se pot vedea rămășițele 
unui templu închinat zeului Mitra.  

După această oprire ne îndreptăm către 
Piața San Giovanni in Laterano unde 
putem observa Obeliscul – cel mai 
înalt din Roma 32 metri înălțime și cel 
mai înalt din lume – adus din Egipt pe 
vremea lui Constantin cel Mare. Pe 
obelisc este scris în latină: Constantin 
cel Mare a fost botezat de Papa 
Silvestru. În partea stângă a pieței se 
vede clădirea unde se păstrează Scala 
Santa – Scara Sfântă – compusă din 28 
de trepte. Potrivit tradiției a fost adusă 
din Țara Sfântă de către Împărăteasa 
Elena. Se spune că această scară a fost 
urcată de Iisus pentru a ajunge la sala unde 
a fost judecat de către Ponțiu din Pilat 
înainte de a fi răstignit pe cruce. 

Catedrala San Giovanni in Laterano este 
dedicată Sfântului Ioan Botezătorul și 
Sfântului Ioan Evanghelistul.  

În interiorul catedralei se pot vedea cele 
cincisprezece statui dedicate unor sfinți și 
doctori ai Bisericii. Biserica este compusă 
din cinci navate interioare. De-a lungul 
navatei centrale se observă douăsprezece 
statui reprezentându-i pe Sfinții Apostoli. 
Deasupra lor în niște rame ovale sunt 
reprezentați profeți. În catedrală sunt 
conservate lucrări de ale lui 
Michelangelo,de ale lui Valadier și alți 
artiști. A fost restaurată în numeroase 
rânduri. Este catedrala Episcopiei Romei al 
cărui cap este Papa Benedict al XVI-lea și 
totodată considerată mamă a tuturor 
bisericilor din lume. 

Curtea interioară – una dintre operele 
importante, înconjurată de numeroase 
coloane mai mici din marmură a fost 
ridicată de familia Vassalletto, renumiți 
pietrari romani de la începutul secolului al 
XIII-lea. Este cea mai mare curte interioară 
din Roma, fiecare latură având 36 de 

metri. Jos în curtea interioară erau multe 
pietre sculptate cu inscripții creștine făcute 
în timpul bisericii primare. Se crede că 
Împăratul Constantin Brâncoveanu s-a 
inspirat în operele lui, din arhitectura curții 
interioare a Bazilicii Sfântului Ioan din 
Lateran.  

Pelerinajul s-a încheiat după masa cu 
celebrarea liturghiei la care au participat 
capelanii diferitelor grupurilor de 
emigranți care locuiesc în Roma. În timpul 
liturghiei două persoane din grupul nostru 
au citit lecturile.  

Impresionant a fost în acest pelerinaj 
modul de organizare, explicațiile date de 
către ghizi. Oamenii din grupul nostru au 
fost plăcuți surprinși și totodată au rămas 
mulțumiți de organizarea pusă la punct de 
părintele Serafim. 

Valentina GRANGOR  
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Trăiește viața 

De multe ori ne întrebăm ce este viața? 
Cine ne-a dat viță? În Sfânta Scriptură 
găsim un răspuns la Sf. Evanghelist Ioan 
(1,1-4): “Dumnezeu este Cuvântul... Toate 
prin el s-au făcut... În El era viața, și viața 
era lumina oamenilor...” 

Viața este darul cel mai prețios pe care 
l-am primit de la Dumnezeu. Fiecare ființă 
vie a fost creată de Dumnezeu și din acest 
motiv conține în sine “Prezența Sa”. 
Oamenii au acest sigiliu în inima lor pentru 
că sunt creați după chipul și asemănarea 
lui Dumnezeu și prin botez sunt ridicați la 
demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. 

Viața este un dar oferit cui? Un dar 
pentru părinții noștri; câtă bucurie în 
familie pentru un astfel de eveniment 
(Isaia 9,2-5). Un dar pentru societate; 
crescând apoi și maturizându-se fiecare 
om devine prețios pentru țara sa și este 
considerat un potențial intelectual bogat și 
o forță de muncă valoroasă. Condițiile 
economice au cauzat însă o emigrare 
numeroasă în ultimii ani. Un dar pentru 
Biserică; câtă bucurie pentru o Biserică 
plină de credincioși, care se roagă, se 
respectă între ei și se iubesc. Participarea 

duminicală trebuie să fie o adunare de 
frați, reuniți în jurul lui Hristos, pentru a 
lauda și binecuvântarea Lui Dumnezeu 
Tatăl care este în Ceruri, și să implorăm de 
la El, pentru fiecare și pentru noi toți 
harurile Sale de lumină și de iertare. 
Spiritul Sfânt trebuie să ne facă să 
înțelegem că suntem cu toții membrii unei 
singure familii care se află în drum spre 
Dumnezeu, pentru a primi și trăi iubirea 
Sa. Un dar pentru noi înșine; un dar pe 
care trebuie să-l cunoaștem și sa-l păstrăm 
cu multă grijă. Un dar cunoscut și apreciat 
este în același timp primit cu bucurie și 
este acceptat. Aceasta comportă 
responsabilitatea de a-l reține și de a ne 
servi de el amintindu-ne de donator, căruia 
i-ar face plăcere văzând că îl folosim bine. 

Se naște întrebarea cum trebuie să 
folosim acest dar. Ceea ce caracterizează 
un dar este caracterul său gratuit, 
nemeritat, un dar care ne precede. Darul 
vieții nu este pentru om un dar oarecare, ci 
este darul de sine, lui însuși. Și în darul 
vieții, omul recunoaște libertatea proprie, 
nu ca și o libertate absolută, ci ca o 
libertate dăruită. Nu sunt eu patronul vieții 
mele. Noi trebuie să fim recunoscători față 
de cel ce ne-a dăruit viață și de a folosi 
bine acest dar. 

Bogăția noastră cea mai mare este 
darul vieții. “Gloria lui Dumnezeu, spune 
Sf. Irineu, este omul viu.” Pentru 
Dumnezeu este suficientă existența 
noastră . El ne iubește așa cum suntem și 
nu pentru că suntem buni, că suntem 
frumoși... sau pentru că avem alte calității. 
De aceea este bine să trăim acceptându-ne 
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pe noi înșine și pe alții așa cum suntem, în 
bucurie, în pace, în liniște. Ne putem da 
seama tot mai mult de cât de repede trece 
timpul, lunile, anii, și nu trebuie să 
pierdem nici un moment din timpul nostru. 
Viața trece surprinzător de repede și 
timpul lui Dumnezeu nu este timpul 
nostru. O spune și psalmistul David că “o 
mie de ani sunt ca o zi înaintea Domnului”. 

După cuvântul profetului Isaia, 
Dumnezeu a făcut din viața noastră, calea 
Sa. Nimic nu a întrelăsat pentru ca să 
crească, să înflorească și să aducă roade. Și 
precum fac viticultorii, după atâta timp 
dedicat, să se aștepte la rezultate bune de 
la vie, adică de la roadele muncii lor, tot la 
fel și Dumnezeu are tot dreptul să aștepte 
de la noi daruri bune de sfințenie și de 
dreptate. 

Ne punem noi întrebările: cine sunt eu? 
Ce este viața pentru mine? Încotro merg? 
Ce daruri am primit? Ce am făcut cu ele? În 
primul rând toți ar trebui să facem un 
examen de conștiință și să verificăm dacă 
suntem cu adevărat calea Domnului, dacă 
suntem capabili să aducem roade bogate 
pentru noi și pentru alții, sau poate de 
multe ori prin comportamentul nostru am 
dezamăgit așteptările Domnului, să facem 
acest examen, nu atât pentru a vedea 
greșelile pe care le-am făcut, ci așa cum 
spune Sf. Ignațiu de Loyola, pentru a ne da 
seama de bunătatea lui Dumnezeu, de 
fidelitatea Sa, de prezența Sa continuă în 
viața noastră. 

În Vechiul Testament, se repetă de 300 
de ori: “nu te teme, Eu sunt cu tine, Eu 
sunt Dumnezeul vostru și voi sunteți 
poporul Meu.” Dumnezeu este mereu 
prezent în fiecare eveniment al vieții 
noastre personale și dacă știm să-l primim 

cu iubire, în liniște, în pace, El ne conduce 
la Înviere. 

Să ne întrebăm, cine sunt eu? Și dacă 
eu, recunosc că sunt creatura cea mai 
iubită, că eu port în inima mea pe 
Dumnezeu, înainte de a face orice lucru, 
mă voi gândi la demnitatea mea. Noi toți 
suntem iubiți de Dumnezeu în măsură 
egală și fără părtinire cum spune Sf. 
Grigore de Nazianz: “Dumnezeu face să 
plouă atât peste cei drepți cât și peste cei 
păcătoși, face să răsară soarele peste toți 
în mod egal, oferă tuturor oamenilor 
pământului câmpul cu verdeață, fântânile, 
râurile și pădurile, dă aer păsărilor și apă 
tuturor animalelor acvatice, tuturor 
dăruiește cu mare bunătate bunurile vieții, 
fără condiție, fără restricție și fără limite, 
tuturor dăruiește mijloacele necesare 
existenței și libertate deplină de mișcare. 
El nu face discriminări și nu este avar față 
de nimeni. Cu mare înțelepciune dăruiește 
tuturor din Darul Său și arată tuturor 
iubirea Sa”. 

O legendă italiană spune că omul a fost 
creat de Dumnezeu cu o singură aripă și 
pentru a putea zbura trebuie să se 
însoțească cu un altul. Deci și noi să ne 
ajutăm reciproc, să ne iubim unii pe alții, să 
ne oferim cu generozitate aripa unu altuia 
pentru a putea zbura împreună, având 
totdeauna convingerea că împreună cu noi 
mai este un al Treilea care ne susține, care 
ne ajută și care nu ne va lăsa niciodată să 
cădem, la fel cum face vulturul cu puii săi 
când îi învață să zboare. Îi ia în spate și îi 
poartă în zbor, apoi îi lasă puțin câte puțin să 
zboare singuri, zburând pe sub ei și 
reluându-i pe aripile sale din când în când... 
până când devin siguri de zborul lor. 

Sr. Ioana BOTA O.S.B.M. 



ianuarie - febriarie2012 Cruce şi Înviere 12 

 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri  

20.02.2012: PF Lucian Mureșan creat Cardinal al Bisericii Catolice 

20.02.2012, Roma (Catholica) - Sâmbătă 18 februarie 
2012 Papa Benedict al XVI-lea a celebrat un nou 
Consistoriu Ordinar Public. Cu această ocazie au fost 
creați 22 de noi Cardinali ai Bisericii Catolice, printre care 
şi Preafericitul Părinte Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major 
al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. 
Consistoriul a avut loc în Bazilica Sf. Petru din Vatican, 
debutând cu o procesiune a noilor purpurați, plecând de 
la capela Sfântului Sebastian unde se află mormântul 
Fericitului Ioan Paul al II-lea, până la altarul central al 
Bazilicii. La momentul liturgic prescris, fiecare Cardinal a 
urcat la altarul Confesiunii Sfântului Apostol Petru unde a 
primit bereta roşie, simbol al dăruirii până la vărsarea 
sângelui din dragoste față de Biserică, inelul de Cardinal 
având încrustate figurile Sfinților Apostoli Petru şi Pavel şi 
o stea ce o reprezintă pe Maica Domnului, precum şi 
decretul de numire conținând numele bisericii al cărei titular devenea noul Cardinal, şi 
care pentru Preafericitul Lucian este biserica Sfântului Atanasie de la Roma. După 
această ceremonie, Preafericitul Lucian, împreună cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu Arhiepiscopul Romano-Catolic de Bucureşti 
Ioan Robu şi cu Episcopul Romano-Catolic de Iaşi Petru Gherghel, au participat la un 
prânz festiv oferit de Congregația pentru Bisericile Orientale, la care au fost prezenți la 
invitația Cardinalului Leonardo Sandri Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale 
mai mulți purpurați printre care decanul Colegiului Cardinalilor, Eminența Sa Angelo 
Sodano, Arhiepiscopul de Viena Christoph Schönborn, precum şi alți invitați. 

În după-amiaza zilei de sâmbătă 18 februarie, noul Cardinal, Preafericirea Sa Lucian, 
a binecuvântat în foaierul Aulei Paul al VI-lea din Vatican sutele de credincioşi veniți cu 
acest prilej din România din toate Eparhiile greco-catolice, precum şi din diaspora. În 
acelaşi context, Cardinalul Lucian a fost felicitat de către Secretarul de Stat al Sanctității 
Sale, Cardinalul Tarcisio Bertone, de Cardinalul Angelo Bagnasco, preşedintele 
Conferinței Episcopale Italiene, de monseniorul Georg Ganswein, secretarul personal al 
Sfântului Părinte Papa Benedict, şi de alte înalte fețe bisericeşti. La acest moment istoric 
pentru Biserica Română Unită cu Roma şi pentru întreaga țară au fost prezenți 
importanți reprezentanți ai vieții politice din România. În seara zilei de sâmbătă a fost 
organizată o recepție oferită de Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun în cinstea 
noului Cardinal Român, ocazie cu care Excelența Sa Ambasadorul Bogdan Tătaru-
Cazaban a exprimat aprecierea Statului Român pentru această numire care onorează 
întreaga națiune română. Cardinalul Lucian, în discursul rostit cu această circumstanță a 
mulțumit distinselor autorități prezente, şi tuturor invitaților. 
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Duminică 19 februarie 2012, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a celebrat în 

Bazilica Sfântul Petru Sfânta Liturghie împreună cu noii Cardinali. Suveranul Pontif a 
subliniat în cuvântul său de învățătură aspectul universalității Bisericii Catolice care se 
exprima şi prin celebrarea acestui Consistoriu, invitând noii purpurați la o adâncă 
conştientizare a misiunii la care sunt chemați în slujirea poporului lui Dumnezeu, şi în 
spirit de colaborare cu urmaşul Sfântului Petru. Tot în cursul zilei de duminică, la 
tradiționala rugăciune Angelus, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea s-a adresat sutelor de 
pelerini prezenți la Roma pentru această sărbătoare, rostind în limba română: “Salut 
pelerinii de limba română veniți la Roma pentru Consistoriu. Rugăciunea la Mormintele 
Apostolilor să vă întărească credința şi entuziasmul de a vesti Evanghelia”. În agapa 
frățească organizată cu acest prilej la Colegiul Pontifical Ucrainean Sf. Iosafat de la 
Roma, Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, mulțumind mulțimii de pelerini prezenți, a 
anunțat numirea de către Congregația pentru Bisericile Orientale a noului Rector al 
Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma, în persoana părintelui Gabriel Buboi. 

Luni, 20 februarie, în Aula Paul al VI-lea din Vatican, Sfântul Părinte Papa Benedict al 
XVI-lea a acordat o 
audiență generală 
noilor Cardinali şi 
tuturor pelerinilor 
provenind din 
întreaga lume 
prezenți în Cetatea 
Eternă pentru acest 
eveniment. 
Eminența Sa 
Cardinalul Lucian i-a 
mulțumit Sfântului 
Părinte pentru 
această mare 
onoare acordată 
Bisericii Greco-
Catolice şi României, oferindu-i în dar o icoană a Bunului Păstor. Sfântul Părinte, 
adresându-se Întâistătătorului Bisericii Române Unite şi credincioşilor prezenți, a rostit 
din nou în limba română următoarele cuvinte: “Salut cu bucurie pe Preafericirea Sa 
Lucian Mureşan şi pe voi toți, credincioşi din România, care ați dorit să vă strângeți în 
jurul iubitului vostru Păstor, pe care l-am creat Cardinal. Împreună cu voi salut întregul 
popor român şi Patria voastră, legată acum şi mai mult de Sediul Sfântului Petru! 
Binecuvântarea mea să vă susțină mereu.” (După materialul semnat de pr. Cristian 
CRIŞAN pentru BRU.ro) 
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18.02.2012: Papa atrage atenția asupra puterilor financiară și a mass-media 
În după-amiaza zilei de miercuri, 15 februarie 2012, 

Papa Benedict al XVI-lea a vizitat Seminarul Major din 
Roma, cu ocazia sărbătorii patroanei lui, Fecioara 
Încrederii, care are loc sâmbătă, 18 februarie. Sfântul 
Părinte a vizitat capela înainte de a merge să se 
întâlnească cu Episcopii auxiliari de Roma, superiorii 
seminariilor diecezane şi 190 de seminarişti. După citirea 
Evangheliei, Papa a rostit o “lectio divina” pe marginea 
pasajului din Scrisoarea Sf. Paul către Romani, în care 
Apostolul îi invită pe credincioşi să nu se conformeze 
acestei lumi ci să se transforme şi să îşi reînnoiască mințile 
pentru a discerne voința lui Dumnezeu. 

“Putem reflecta asupra Bisericii astăzi”, a spus Pontiful 
în remarcile lui improvizate. “Se vorbeşte mult despre 
Biserica Romei, se spun multe lucruri. Sperăm că oamenii vorbesc şi despre credința 
noastră. Să ne rugăm la Dumnezeu să fie aşa”. El a continuat referindu-se la forța răului 
care, în lumea de astăzi, se iveşte şi în “două mari puteri care sunt bune şi utile în sine, 
dar care sunt foarte uşor deschise spre abuz: puterea financiară şi puterea mass-media. 
Ambele sunt necesare, ambele sunt utile, dar atât de supuse la folosire greşită încât 
adesea merg împotriva adevăratelor lor scopuri”. 

Astăzi “vedem că lumea finanțelor poate domina omenirea. Averea şi imaginea 
publică stăpânesc şi înrobesc lumea… Finanțele nu mai reprezintă un instrument pentru 
a promova bunăstarea şi a susține viața omului, ci o forță care îl oprimă, una care 
aproape trebuie să fie adorată”. Pontiful a invitat audiența lui să nu se conformeze 
acestei puteri. “Fiți non-conformişti. Ceea ce contează este existența, nu averea”, a spus 
el. Creştinii nu trebuie să se închine în fața acestei puteri, ci să o folosească “drept un 
mijloc, cu libertatea copiilor lui Dumnezeu”. 

Analizând apoi problema opiniei publice, Papa a evidențiat faptul că “avem o mare 
nevoie de informație, de cunoaşterea adevărului despre lume; dar există o putere a 
imaginii publice care în final contează chiar mai mult decât realitatea însăşi”. Imaginea 
publică “se suprapune peste adevăr şi devine mai importantă. Omul nu mai urmăreşte 
adevărul ci doreşte mai presus de toate să îşi creeze o imagine publică”. Şi aici “există un 
non-conformism creştin… Nu dorim aparența ci adevărul, şi acesta ne va da adevărata 
libertate”. “Non-conformismul creştin ne izbăveşte şi ne reaşează în adevăr. Să ne 
rugăm Domnului să ne ajute să fim liberi în acest non-conformism, care nu este 
împotriva lumii, ci este iubire autentică pentru lume”. 
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