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Să-l vedem pe Dumnezeu astăzi 

Prin rugăciune şi apoi prin întâlnirile, 
discuţiile, manifestările culturale, de 
muzică şi de poezie pe care le-a organizat 
părintele Serafim o să ne amintim de acest 
dar pe care l-a făcut Dumnezeu poporului 
român atunci când s-au unit cele două 
principate, Moldova şi Ţara Românească, 
sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Vreau 
să amintesc doar că este interesant cum au 
căzut aceste sărbători, dacă ne gândim la 
acest semn pe care l-a făcut Dumnezeu 
poporului român, tocmai când ieri am 
Sărbătorit prezentarea lui Hristos în 
templu. Hristos este dus de Sfânta Fecioară 
Maria şi de Iosif ca să fie tăiat împrejur. Şi 
acolo îl primeşte dreptul Simeon care, 
după ce a avut o revelaţie particulară în 
care i s-a spus că îl va vedea pe 
Mântuitorul înainte de a muri, îi spune lui 
Hristos: „acum slobozeşte-l pe robul Tău, 
Stăpâne, să poată muri în pace, pentru că, 
iată, au văzut ochii mei mântuirea pe care 
ai rânduit-o tuturor popoarelor”. El vede 
pe Dumnezeu, vede lumina popoarelor. 

Această tăiere împrejur aminteşte de 
eliberarea poporului din sclavia Egiptului. 
Într-una dintre lecturile care se citesc la 
Vecernie în această Sărbătoare se spune 
„cu mână tare şi cu braţ puternic a lucrat 
Dumnezeu în mijlocul poporului Său”, în 
mijlocul poporului Israel, scoţându-l din 
Egipt. Şi de aceea să vedem cum „cu mână 
tare şi cu braţ puternic a lucrat Dumnezeu” 
şi în mijlocul poporului nostru. Poporul 
român are o istorie de peste 2.000 de ani, 
încărcată şi grea, de-a lungul căreia a fost 
cotropit de numeroase popoare 
migratoare sau barbare, apoi stăpânit în 
fiecare dintre cele trei părţi de ruşi, turci şi 

austro-ungari, despărţit de Carpaţi, fiecare 
regiune cu propria sa istorie, dar 
Dumnezeu a făcut un prim semn, unind 
acest popor care vorbeşte aceeaşi limbă şi 
are origini comune. 

Cât despre Evanghelia de astăzi, 
aceasta vorbeşte despre Isus care intră în 
Ierihon, unde este întâmpinat de Zaheu, 

stăpânul vameşilor. Isus trece prin Ierihon 
în drum spre Ierusalim, acolo unde va urca 
definitiv şi glorios pe Cruce şi apoi, în cea 
mai mare mizerie şi suferinţă, va coborî în 
mormânt ca să ne urce pe noi la cer. În 
Ierihon există un semn, pentru că îl 
vindecă pe acel orb care vrea să creadă. 
Însă prin Zaheu, stăpânul vameşilor, se 
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împlineşte poate cea mai mare reuşită a 
ministerului lui Hristos cât timp a fost pe 
pământ, pentru că se aduce mântuire casei 
lui Zaheu. Cred că Hristos nu a reuşit nici 
cu apostolii, nici cu ucenicii care-l urmau şi 
nici cu toţi ceilalţi drepţi să-i întoarcă cât 
timp a fost pe pământ. Va reuşi, însă după 
Învierea Sa şi după Rusalii, să-i sfinţească 
cu adevărat pe apostolii Săi. Dar prima 
reuşită cu adevărat în viaţa lui Isus este 
acest Zaheu, deoarece este acela care se 
converteşte total, iar în casa acestuia intră 
Mântuirea. 

Fiind stăpânul vameşilor, Zaheu este 
unul dintre cei mai păcătoşi din punct de 
vedere religios pentru acea vreme, 
întrucât colabora cu armata romană. Lua 
bir, lua vamă de la cei supuşi Imperiului 
Roman şi deci îşi asuprea fraţii, însuşi 
neamul său. Mai rău chiar, lua un bir mai 
mare, din care o parte o dădea 
stăpânitorilor, iar pe cealaltă şi-o oprea lui. 
Din punct de vedere religios, un evreu nu 
avea voie să intre în contact cu păgânii sau 
cu banii lor, cu atât mai puţin să lucreze 
împreună cu ei, Iar Zaheu nu este doar un 
simplu vameş, ci şeful lor. Pe de altă parte, 
din punct de vedere social, Zaheu era un 
mare „bancher”, pentru că nu era numai 
„directorul unei bănci”, ci era responsabil 
pe întreaga regiune. La el intrau toate 
taxele. Era un om mic şi rău, adică, mai 
mult decât respectat, era temut şi evitat. 
Zaheu înseamnă „curat”, „pur” sau, dacă 
vine de la prescurtarea lui Zaharia, atunci 
ar fi „Dumnezeu îşi aminteşte”. Însă el era 
tocmai contrarul purităţii, era impur, 

păcătosul prin excelenţă. 
Ce se întâmplă în Ierihon? În Vechiul 

Testament, Ierihonul reprezintă ultima 
etapă a poporului evreu după ce iese din 
robia Egiptului ca să cucerească Canaanul, 
care după aceea va fi Ţara Sfântă, unde 
astăzi este Ierusalimul. Ierihonul este 
ultima cetate care trebuie învinsă, 
cotropită. Pentru aceasta, Iosue cu armata 
lui l-a înconjurat de şapte ori cu trâmbiţe, 
apoi zidurile i-au căzut, a fost ras în 
întregime şi toţi au fost ucişi. Ca urmare, 
ca să se apropie de această Ţară Sfântă, 
trebuia să se treacă prin Ierihon, unde se 
salvează în acea vreme doar o prostituată, 
cea care colaborează cu trimişii lui Iosue. 
Această prostituată şi Zaheu sunt cei dintâi 
care sunt mântuiţi, pentru că Evanghelia 
spune că vameşii şi păcătoşii vor fi primii 
care vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu, 
deoarece ei cer acest lucru, în timp ce toţi 
cei care cred că se vor mântui doar prin 
faptele lor, nu mai ştiu să ceară. 

Isus vindecase o persoană care nu are 
văzul şi care vroia să-l vadă pe Hristos. În 
definitiv, acesta este cea mai mare dorinţă 
a omului: să-l vadă pe Dumnezeu – Tatăl, 
Stăpânul, Creatorul, întrucât astfel noi îi 
suntem asemenea. Dumnezeu nevăzutul 
este văzut doar de Fiu, prin care 
Dumnezeu cel nevăzut S-a făcut văzut. Şi 
Zaheu vrea să-L vadă. Şi se urcă-n pom. 
Dacă ar fi fost un om iubit, i s-ar fi permis 
să urce pe terasa uneia dintre case, dar aşa 
a fost nevoit să urce-n pom pentru ca nu 
doar să privească, ci să-L vadă pe Isus. 
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În această Evanghelie are loc întâlnirea 
dintre cel care vrea să vadă şi cel ce se lasă 
văzut. Nu e destul să vrem să-l vedem pe 
cel pe care-l iubim, ci trebuie şi să fim 
văzuţi. Dacă se îndeplineşte numai o parte, 
atunci nu are loc întâlnirea între cei care se 
caută, se iubesc, nu există relaţie, nu există 
viaţă. Şi de aceea s-a întâlnit privirea lui 
Zaheu cu cea a lui Isus, care-i spune să 
coboare din pom, de pe lemnul pe care va 
urca mai apoi El. Toate elementele din 
această Evanghelie sunt de fapt elemente 
de Crăciun şi de Paşti. Această grabă a lui 
Zaheu ne aminteşte de momentul în care 
Fecioara Maria rămâne însărcinată de la 
Spiritul Sfânt şi cu mare grabă merge la 
Elisabeta. De asemenea, pomul în care 
urcă Zaheu este cel din care au mâncat 
Adam şi Eva, căzând în păcat, şi cel pe al 

cărui lemn va fi răstignit 
Isus. Aceleaşi cuvinte 
sunt folosite aşadar în 
Biblie atât pentru 
naşterea cât şi pentru 
moartea lui Hristos, 
cuvinte care, după ce 
am trecut de Crăciun, 
ne pregătesc pentru 
Paşti. 

Isus intră în casa lui 
Zaheu şi din acest 
moment Dumnezeu 
locuieşte în casa lui, iar 
el dă jumătate din 
averea sa, aşa cum 
ceruse Ioan 
Botezătorul. Deci în 
Zaheu se petrece o 
schimbare radicală, se 
petrece mântuire. 
Acest lucru trebuie să-l 

cerem şi noi lui Hristos, adică să putem să 
fim în primul rând mici ca Zaheu, deoarece 
numai micimea, smerenia, umilinţa lasă 
loc lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm cu 
smerenie micimile, limitele noastre. Acesta 
va fi primul pas ca să ne putem mântui, iar 
apoi trebuie să căutăm încredere să-L 
vedem cu grabă mare, aşa cum a mers 
Zaheu. Dumnezeu trebuie să ne 
mântuiască, El are această necesitate. În 
schimb, noi trebuie să fim aceşti păcătoşi 
care se recunosc şi se acceptă în această 
situaţie, conştienţi de necesitatea 
mântuirii. 

Pe de altă parte, să-I cerem lui Hristos 
să putem evita judecăţile şi criticile, ca să 
nu fim asemenea celor care se cred drepţi 
şi murmură faţă de cei păcătoşi care pot să 
primească iertarea lui Dumnezeu, ca să nu-
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L facem pe Dumnezeu cum vrem noi să fie. 
Şi să-I cerem nu în ultimul rând lui Isus să 
putem intra în acea dimensiune de 

umilinţă şi de dorinţă intensă de a-L vedea 
pe Dumnezeu astăzi. 

pr.Vasile GORZO 

Excelenta Sa, Bogdan Tătaru Cazaban, 
ambasadorul României la Sfântul Scaun, la Sărbătoarea Unirii 

în parohia Flaminia-Euclide, Roma Nord 

La data de 3 februarie 2013, 
comunitatea românească din Roma Nord - 
care în toate duminicile se reuneşte la 
Sfânta Liturghie în Flaminia-Euclide, a 
participat numeroasă şi în această zi de 
iarnă la programul organizat de parohie, 
având reprezentanţi atât de dincoace cât şi 
de dincolo de Prut, mulţi dintre ei fiind 
îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale. 

Şi cum nimic nu e rău dacă începe cu 
Dumnezeu, pilonul central al zilei l-a 
constituit Binecuvântarea Tatăl Ceresc prin 
Sfânta Liturghie celebrată de către 
Părintele Vasile GORZO împreună, 
bineînţeles, cu Părintele Paroh Serafim 
VESCAN Iulian, astfel încât la sfârşitul 
acesteia până şi vremea se îndreptase, deşi 
prognozele indicau ploaie pentru acea zi. 

Predica Părintelui Vasile GORZO a fost 
una foarte densă, dar în acelaşi timp plină 
de semnificaţii şi pe înţelesul tuturor. 
Părintele Vasile a început prin a face 
referire la marea sărbătoare din ziua 
precedentă, şi anume Întâmpinarea 
Domnului Nostru Isus Hristos în Templu. 
Precum Isus s-a prezentat în casa Tatălui 
Său, tot aşa şi românii îşi aduc în faţa lui 
Dumnezeu dorinţa fierbinte ca  unirea lor 
să dureze în veac şi nimeni şi nimic să nu o 
poata vreodată zdruncina. Părintele a 
prezentat apoi şi frumoasa pildă a 
vameşului Zaheu. Vameşii, persoane care 
prin natura muncii lor făceau multe 

nedreptăţi, erau consideraţi de popor ca 
fiind mari păcătoşi. Zaheu reprezintă însă 
modelul întoarcerii la Dumnezeu. Cerându-
i lui Isus să rămână în casa sa, el a promis 
în schimb întoarcerea sa cu 180 de grade. 
Predica este reprodusă pe larg în acest 
număr al revistei parohiei. 

După Liturghie a urmat o Agapă la care 
a participat pentru prima oară şi parohul 
bisericii San Valentino al Villaggio 
Olimpico, don Maurizio MODUGNO, 
împreună cu cei doi colaboratori ai săi, 
preoţi-studenţi din Paraguay, don Stefano 
şi don Aldo. Au participat de asemenea şi 
alţi oaspeţi de onoare, dintre care îi 
amintim cu plăcere pe Ambasadorul 
României la Sfântul Scaun, Excelenţa Sa 
domnul Bogdan TĂTARU CAZABAN, 
împreună cu soţia. 

Dupa rugăciunea parastaselor şi prânz a 
urmat un program cultural-artistic, 
cuprinzând mai multe momente. La 
început, un grup de copii condus de către 
doamna Ileana LUDUŞAN din Târgu-Mureş, 
profesoară de limba română, angajată de 
Ambasada României, cu un program 
artistic cu poezii scrise de Eminescu. A 
urmat apoi interventia părintelui Serafim 
cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la 
Unirea Principatelor Române. 

Unirea Principatelor Române sau Mica 
Unire, explica domnia sa, a reprezentat 
unificarea în 24 ianuarie 1859 a Moldovei 
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cu Ţara Românească. Unirea a însemnat 
împlinirea visului românilor, idealul care i-a 
însufleţit pe revoluţionarii paşoptişti: 
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, 
Dimitrie Bolintineanu şi Vasile Alecsandri, 
cel care a scris „Hora Unirii”, imnul mişcării 
naţionale ce a unit cele două principate. 

La Congresul de pace de la Paris din 
1856, reunit după războiul Crimeii în care 
Turcia a învins Rusia, marile puteri au luat 
în discuţie problema unirii principatelor 
române. Poziţii pro au avut Franţa, Rusia, 
Prusia, Sardinia şi Piemonteul, contrare 
fiind Turcia, Austria şi Anglia. Prin Tratatul 
de pace semnat în urma Congresului din 
1856 s-a stabilit ca cele două ţări 
româneşti să iasă de sub influenţa Rusiei, 
rămânând sub suzeranitatea Turciei, iar 
sudul Basarabiei să reintre în componenţa 
Moldovei. 

Au fost create adunările ad-hoc, unde, 
pentru prima dată, ţărănimea îşi trimitea şi 
ea aleşii săi. În Rezoluţiile Adunărilor ad-
hoc se cerea, printre altele, Unirea într-un 
singur stat, respectarea drepturilor, 
autonomiei şi neutralităţii acestui stat şi o 
Adunare Obştească care să reprezinte 
interesele naţiunii. 

Prin Convenţia semnată în urma 
Conferinţei de la Paris din 1858, cele două 
ţări primeau numele de Principatele Unite 
ale Moldovei şi Ţării Româneşti. 

În 5 ianuarie 1859, la Iaşi a fost ales ca 
domn al Moldovei Alexandru Ioan Cuza, 
urmând ca la data de 24 ianuarie să fie 
ales şi la Bucureşti ca domn al Ţării 
Româneşti, zi în care Mihail Kogălniceanu i 
s-a adresat domnitorului astfel: „Alegându-
te pe tine domn în ţara noastră am voit să 
arătăm lumii ceea ce toată ţara voieşte: la 
legi noi, om nou... Fii dar omul epocii... fă 

ca legea să fie tare, iar tu, Măria Ta, ca 
Domn, fii bun, fii blând, fii blând mai ales 
pentru acei pentru care mai toţi Domnii 
trecuţi au fost nepăsători şi răi.”. 

După alegera sa, Cuza a început să 
aplice o serie de reforme: unifică armata, 
înfiinţează prima agenţie diplomatică 
română, creează judecătoriile săteşti, 
adoptă primul Cod Civil şi Penal, fondează 
Universităţi în Bucureşti şi Iaşi etc.. Cea 
mai importantă realizare a sa rămâne însă 
legea rurală din 1864 care, prin 
secularizarea averilor mănăstirilor 
ortodoxe şi împroprietărirea a circa 
500.000 de ţărani cu aproximativ 
2.000.000 de hectare de pământ, a rupt 
legăturile cu societatea feudală. A 
întâmpinat însă o opoziţie acerbă din 
partea marilor proprietari de pământ şi a 
înaltului cler ortodox, care-şi vedeau 
pierdute întinsele moşii. Prin 
îmbunătăţirile pe care le aduce în toate 
domeniile de activitate, Cuza realizează 
apropierea de occident. 

În urma măsurilor sale radicale însă, 
prin lovitura de stat din 1866, domnitorul 
este forţat să abdice de asocierea politică 
de moment dintre conservatori şi liberali, 
numită ulterior Monstruoasa Coaliţie. Este 
dus la Palatul Cotroceni şi apoi obligat să 
părăsească ţara. Cuza s-a stins din viaţă la 
15 mai 1873 în oraşul Heidelberg din 
Germania şi a fost înmormântat iniţial la 
Biserica Domnească de lângă Palatul 
Domnesc de la Ruginoasa, iar apoi mutat la 
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi. 

Propus ca domnitor a fost întâi prinţul 
Filip de Flandra, din casa domnitoare 
belgiană, dar acesta nu a acceptat 
coroana. La 10 mai 1866, prinţul german 
Carol Hohenzollern a acceptat să devină 
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domn şi astfel se instaurează monarhia în 
România până în 1947. 

În aprilie 1866 a avut loc la Iaşi o 
demonstraţie separatistă prin care circa 
500 de persoane în frunte cu Mitropolitul 
au cerut anularea unirii Moldovei cu Ţara 
Românească, mişcare lichidată cu 
brutalitate de forţele de ordine. 

Venirea pe tron a domnitorului Carol I a 
făcut ca actul din 1859 să devină 
ireversibil, iar prin Constituţia de la 1 iulie 
1866, Principatele Unite încep să se 
numească oficial România. 

Putem spune că sub domnia lui 
Alexandru Ioan Cuza s-a născut România 
modernă şi s-au creat condiţiile 
desăvârşirii unităţii poporului român prin 
Marea Unire din 1918”, a conclus părintele 
paroh. 

• Ne-a delectat apoi un grup copii şi 
adulţi din Republica Moldova, care 
lucrează în Italia, cu un program de 
cântece şi poezii legate de acest 
eveniment. Dintre aceştia îi amintim pe 
doamna Tatiana CIOBANU, reprezentanta 
Departamentului Cultural din Ambasada 
Republicii Moldova şi pe domnul Vitalie, 
care ne-a mângâiat sufletele cu cântecele 
sale din fluier. 

• Nelipsit, grupul parohiei noastre a 
continuat cu dansuri populare şi cântece 
patriotice: „Noi suntem ai României”, „A 

sosit ziua dreptăţii”, „Doamne, ocroteşte-i 
pe români!”, „Hai să-ntindem hora mare!” 
şi altele. 

Programul cultural-artistic s-a încheiat 
apoi cu intonarea Horei Unirii, moment în 
care toată lumea, începând cu domnul şi 
doamna ambasador, s-a prins de mână 
într-un spirit unanim de frăţie şi bucurie. 

Am constatat cu onoare că şi de această 
dată domnul Ambasador Bogdan TĂTARU 
CAZABAN – Excelenţa Sa fiind deja la a 
patra vizită în parohia noastră – a acceptat 
dialogurile personale cu credincioşii, a 
răspuns cu deosebită amabilitate cererilor 
acestora şi nu ne-a părăsit înainte de a ne 
felicita pentru spectacol şi de a ne mulţumi 
pentru invitaţia făcută, promiţându-ne 
totodată că o va onora cu bucurie şi în 
viitor. 

Părintele Serafim a anunţat la sfârşit că 
următoarea sărbătoare va avea loc la data 
de 10 martie, cu ocazia Zilei Internaţionale 
a Femeii, când, la fel, după Sfânta 
Liturghie, se va desfăşura din nou un 
program artistic. De asemenea, Părintele 
Paroh a reamintit şi data următorului 
pelerinaj naţional al românior din Italia de 
la Padova, şi anume 17 martie, toţi cei care 
doresc să participe fiind invitaţi să se 
înscrie. 

Ana STANILA şi Angela BĂBUŞEANU 

Muntele Despicat de către Domnul nostru, Isus Hristos 

Ploua mărunt în amiaza zile de 
duminică, 20 ianuarie 2013, când 
credincioşii din parohia Părintelui Serafim 
erau pregătiţi pentru a pleca în primul 
pelerinaj din noul an. Dar vremea 
potrivnică are prea puţină relevanţă atunci 

când în inima şi mintea ta locuieşte 
Dumnezeu, iar împărtăşirea cu Trupul şi 
Sângele lui Hristos de la Sfânta Liturghie 
care abia cu câteva minute înainte s-a 
încheiat te umple de o bucurie fără 
margini. 



 ianuarie - februarie 2013 Cruce şi Înviere 8 

Nimic nu i-a putut împiedica aşadar pe 
credincioşi să se adune în număr atât de 
mare – 75 de persoane, astfel încât să 
ocupe un întreg autocar supraetajat. Pacea 
şi lumina care le încălzeau sufletele, faptul 
de a fi din nou împreună, dar şi gândul la 
această mult aşteptată nouă aventură 
creştină, s-au opus cu totul frigului de 
afară. În plus, credinţa că apa este 
purificatoare, curăţătoare de păcate, a 
transformat ploaia din adversar în 
binecuvântare. 

Călătoria a fost foarte plăcută şi s-a 
petrecut sub semnul dragostei şi armoniei 
insuflate de către părintele Serafim, 
îndrumătorul spiritual al comunităţii 

noastre. „Cu cântare de mărire mergem azi 
la mănăstire” s-a intonat în cor, dar şi alte 
cântări şi rugăciuni, şi nu în ultimul rând s-a 

făcut şi o prezentare a locului către care ne 
îndreptam, motiv pentru care cele două 
ore de călătorie au trecut aproape pe 
nesimţite. 

Odată ajunşi la sanctuar, am fost 
întâmpinaţi de către un călugăr benedictin 
care ne-a descris cu mult har ceea ce urma 
să vizităm. 

În Parcul Regional al Muntelui Orlando 
din oraşul-port Gaeta, zona (provincia – 
judeţul) Latina, alături de lucrarea omului, 
spectacolul cel mai frumos şi mai sugestiv 
care se poate admira este însă cel creat de 
mama-natură, şi anume: Muntele Despicat. 

Legenda povesteşte că cutremurul care 
a lovit Ierusalimul când Isus a murit pe 

cruce s-a reflectat chiar în acest loc, 
despicând un munte întreg. Mai precis, 
conform Sfintei Scripturi, totul s-a petrecut 
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în momentul în care în Ierusalim 
„catapeteasma templului s-a sfâşiat, de sus 
până jos, şi pământul s-a cutremurat şi 
pietrele s-au despicat”. (Mt 27, 51). 

Muntele Despicat face parte în prezent 
din Sanctuarul Sfintei Treimi, supranumit şi 
Sanctuarul Muntelui Despicat, edificat de 
către călugării benedictini în secolul al XI-
lea. 

În partea dreaptă a sanctuarului, 
traversând mai întâi coridorul Căii Sfintei 
Cruci, se poate coborî în prima despicătură 
pe o scară foarte îngustă – dar tocmai aici 
este misterul, cu 35 de trepte, suspendată 
între cer şi mare, şi care duce la capela 
sanctuarului. În partea stângă a 
sanctuarului există o altă scară care, la 

capătul a 285 de trepte, de această dată, 
poartă paşii până jos, la grota de la mare. 

Iniţial, scara către capelă era construită 
din bare de fier care astfel îţi permiteau să 
priveşti marea ce se unduia dedesubtul 

tău. Scara actuală însă este zidită în stâncă 
şi datează din timpul regelui Ferdinand al 
II-lea. La capătul scării se află Capela 
Crucifixului, construită pe bucăţile de 
stâncă desprinse în urma deschiderii 
muntelui, la o înălţime de 30 de metri 
peste nivelul mării. Capela datează din 
prima jumătate a secolului al XV-lea, iar de 
pe acoperişul său se pot admira crăpăturile 
şi marea. 

Sfântul Filip Neri s-a numărat printre 
sfinţii care au vizitat nu numai o dată 
Capela Crucifixului, încă de pe vremea când 
nu era decât un simplu pelegrin. Tocmai la 
picioarele acestui crucifix a şi luat de altfel 
hotărârea de a renunţa la viaţa sa şi de a se 
dedica în întregime lui Dumnezeu. Datorită 

faptului că 
adeseori 

rămânea până 
târziu ca să se 
roage şi să 

mediteze, 
bucata de 
stâncă pe care 
obişnuia să se 
odihnească a 
fost numită 
mai târziu 

„patul 
Sfântului 

Filippo”. 
Acest 

sanctuar a 
reprezentat 

de-a lungul 
timpului un loc de rugăciune şi pentru 
numeroşi papi, printre care şi Pius al IX-lea, 
dar şi suverani şi episcopi. 

Scara din stânga sanctuarului, 
construită în anul 1957, permite ca prin 
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coborârea celor 285 de trepte ale sale să se 
ajungă la mare, unde se poate admira 
enormitatea şi frumuseţea „Grotei 
Turcului”, numită astfel deoarece timp de 
aproximativ 60 de ani, între 846 şi 915, 
când au fost învinşi în bătălie de către 
locuitorii Gaetei, această deschizătură a 
servit drept ascunzătoare piraţilor care 
ieşeau noaptea să jefuiască litoralul. 

Coborând pe trepte, nu poate scăpa 
privirii o formă imprimată pe rocă, şi 
anume „mâna turcului”. Potrivit legendei, 
unui turc necredincios i s-a cerut să atingă 
roca cu mâna, moment în care peretele 
muntos s-a retras de sub mâna sa, lăsându-
i imprimată amprenta pentru totdeauna. 

Între proeminenţele şi intrândurile 
pereţilor muntoşi de pe o parte şi de pe 
alta se poate observa o nemaipomenită 
coincidenţă, în sensul că, dacă aceştia ar 
trebui să se închidă din nou, s-ar 
suprapune aproape perfect. 

Muntele Despicat a populat 
dintotdeauna şi fantezia generaţiilor care l-
au locuit de-a lungul secolelor, fiind izvorul 
a nenumărate basme şi legende. 

Printre figurile importante care au 
trecut pe strada Despicăturii se numără şi 
regina Margherita di Savoia, împreună cu 
prinţul moştenitor Vittorio Emanuele, într-
una dintre plimbările lor în zonă de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Printre stânci 
se poate observa şi astăzi o plăcuţă 
comemorativă, mărturie istorică a acestui 
eveniment. 

În ciuda efortului nu tocmai de neglijat 
pe care a trebuit să-l facem prin urcarea la 
întoarcere a celor 285 de trepte, dacă 
fizicul ne-a cam înşelat aşteptările, ne-am 
înălţat în schimb sufleteşte cântând 

„Fecioara la munte” şi admirând pentru 
ultima oară sublimul spectacol al naturii 
din acest loc pe care cu regret peste puţin 
timp urma să-l părăsim. Imagini ni se 
derulau deja în minte: stâncile şlefuite atât 
de mângâierea valurilor mării, cât şi de 
atingerea mâinilor omului de-a lungul 
atâtor şi atâtor secole; înspăimântătoarea, 
dar în acelaşi timp fermecătoare privelişte 
asupra mării, când te afli suspendat 
deasupra ei la o înălţime de circa 50 de 
metri, ceea ce te face să te simţi parcă un 
mic Dumnezeu... 

Pe drumul de întoarcere spre casă 
oboseala încerca să-şi facă simţită 
prezenţa, însă satisfacţia pe care o 
simţeam cu toţii a reuşit să o învingă. 
Desigur, nu au lipsit rugăciunile de 
mulţumire către Domnul şi nici frumoasele 
cântări, intonând printre altele, de această 
dată, „Cu cântare de mărire ne-ntoarcem 
din mănăstire”. Spre sfârşitul călătoriei am 
făcut la microfon şi un schimb de impresii 
asupra pelerinajului, dar şi aprecieri ale 
valorilor etice, culturale şi spirituale ale 
participanţilor, constatând cu plăcere că 
între toţi a existat o colaborare şi un dialog 
constructiv. Nu se putea să nu se arunce 
însă şi o privire asupra viitorului apropiat, 
prin anunţarea următoarelor două 
pelerinaje: cel de la Padova, unde are loc 
întrunirea anuală a românilor din Italia, şi 
apoi cel de la Firenze. 

Încărcătura spirituală, profunzimea şi 
imensitatea acestui loc sacru au făcut şi din 
acest pelerinaj o experienţă minunată care 
cu siguranţă ne va lumina minţile şi ne va 
mângâia sufletele pentru cel puţin o bună 
bucată de vreme de-acum înainte. 

Olga POPA
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Itinerariul spiritual al creştinului 

Tema este Evanghelia Sfântului 
Evanghelist Marcu ca o lectură catihetică, 
pentru că ne ajută să parcurgem o stradă, 
un drum spiritual, interior, împreună cu 
primele comunităţi creştine primitive care 
au început acest itinerariu catehumenal. 

Evanghelia Sfântului Matei ne prezintă 
un moment de cateheză cu prescripţii, 
doctrine, un îndemn stăruitor. 

Evanghelia Sfântului Luca este cea a 
doctorului, a aprofundării istorice, 
mântuitoare a misterului. 

Evanghelia Sfântului 
Ioan este a preotului, 
cea care dă creştinului 
matur, iluminat şi 
contemplativ o viziune 
unitară de diverse 
mistere ale mântuirii. 

Un alt punct 
important îi priveşte pe 
autorii unor exerciţii 
spirituale. Aceştia sunt 
trei. Primul este Spiritul 
(Duhul) Sfânt, cel care 
conduce exerciţiile 
spirituale. Aici se pune 
întrebarea: Quid vult? 
Sau Ce vrea Spiritul de 
la mine prin aceste exerciţii? Unde vrea să 
mă conducă? 

Al doilea autor este reprezentat de 
către fiecare persoană în parte, iar 
întrebarea de pus este aceasta: Quid volo?, 
adică Ce doresc, ce aştept, ce-mi propun? 
Să mă las treptat pătruns de linişte 
(singurătate), treburile mele, dorinţele 
interioare, problemele mele, mereu 

sufocate, pentru urgenţa altora, clima şi 
vremea de fiecare zi, potrivnică liniştii şi 
rugăciunii? 

Al treilea autor este preotul spiritual 
(sau cel care conduce). Va fi numai un 
sfătuitor şi sfătuitorul are rolul de a facilita 
munca, dând câteva indicaţii tematice care 
ajută pe fiecare să reflecte asupra 
itinerariului celor doisprezece apostoli din 
Evanghelia Sfântului Evanghelist Marcu. 

Itinerariul spiritual, ascetic (asketikòs, 
din askéin=exercitare) propus de 

Evanghelia Sfântului 
Marcu este cel din 
care s-a inspirat şi 
Sfântul Ignatio de 
Loyola pentru 
exerciţiile spirituale. 

Ştim că Biserica 
este petrină (deci 
apostolică, Sfântul 
Petru), dar în acelaşi 
timp este şi mariană 
(Maica Domnului, 
Sfânta Fecioară 
Maria) şi în itinerariul 
spiritual, împreună cu 
apostolii, să ne rugăm 
şi Maicii Domnului să 

fie prezentă şi să ne ajute a intra şi mai 
mult în inima Bisericii, ca Evanghelia pe 
care o parcurgem, de a trăi în fiecare zi cu 
Isus, în Isus şi pentru Isus. 

Toată cariera celor doispreze apostoli a 
început din momentul fundamental care 
este „a fi cu Isus” şi înseamnă concret, 
pentru viaţa fiecărei persoane, chemarea 
intimă, personală la Dumnezeu. Iată că  
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versetul 14 din capitolul 3 a fi cu Isus şi a 
primi de la El misterul Împărăţiei, dar şi 
altele care descriu identitatea apostolilor şi 
drumul lor, recunosc şi fac o reflecţie 
penitenţială asupra a cât mai lipseşte încă 
vocaţiei deja existente pentru a fi 
credincioşi. 

Pe drumul vieţii noastre ne întrebăm 
mereu ce înseamnă „a fi cu Isus”. 
Misterul lui Dumnezeu 

Această meditaţie ne ajută să ne 
punem la dispoziţia Principiului, Cuvântului 
şi Fundamentului, în totalitate, ca să se 
poată crea în noi misterul lui Dumnezeu, 
iniţiativa şi activitatea sa. 

Catihetul era educat în 
înţelegerea lui Dumnezeu, 
citind şi rugându-se cu 
psalmii din Vechiul 
Testament. 

În Evanghelia de la Marcu 
avem patru tipuri de texte şi 
fiecare dintre aceste serii 
cuprinde trei sau patru texte, 
în această ordine: 

Seria 1: Teste preliminarii 
(Mc. 1,2; 1,3; 1,10-11). 
Dumnezeu este cel care ia 
iniţiativa misterioasă: „Iată, 
Eu trimit îngerul meu 
înaintea ta”, se întâmplă ceva, ne vine în 
întâmpinare, pune stăpânire pe viaţa 
noastră şi noi suntem chemaţi să acceptăm 
fără să cunoaştem prea multe detalii. 
Dumnezeu vine (v. 3) spre noi, se deschid 
cerurile (1,10), adică Dumnezeu, „Tatăl 
nostru care este în ceruri” (11,25) este 
prezent în realitatea noastră şi se pune în 
comuniune cu noi din ceruri. Şi cum 
comunică cu noi? Răspunsul este prin Fiul 
Său iubit (1,11). putem spune că Fiul este 

modelul, acel Fiu în care vom înţelege ceva 
necunoscut, misterios al lui Dumnezeu. 

Seria 2: Indicaţii clarificatoare (Mc. 
1,14; 1,15; 1,35; 2,7). „Isus vine în Galileea 
predicând Împărăţia lui Dumnezeu”, deci 
indirect ştim că  Dumnezeu este  
Dumnezeul Evangheliei (1,14). „S-a 
apropiat Împărăţia lui Dumnezeu”, deci 
Dumnezeu este Dumnezeul Împărăţiei, 
care intră în viaţa personală a omului, 
„răsturnând” multe planuri şi aducând 
bucurie şi vine să reordineze multe lucruri 
în viaţa omului, numai să fie disponibil să-l 
accepte. 

În versetul 35, „Isus foarte de dimneaţă 
merge într-un loc retras (pustiu) să se 
roage”. Aici  Dumnezeu se roagă. Deci Isus 
este în uniune cu  Dumnezeu, acest mister 
ni-l descoperă pe  Dumnezeu care în Isus 
Hristos ni se revelează. 

În capitolul 2,7 „Cine poate să ierte 
păcatele fără numai unul  Dumnezeu”,  
Dumnezeu intră cu iniţiativa, o veste bună, 
de iertare, şi omul trebuie să rămână în 
aşteptare şi în ascultare şi pregătit să-l 
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primească. Odată ce omul s-a făcut 
disponibil, vine indicat Fiul (Isus Hristos) şi 
începe itinerariul spiritual al urmării lui 
Isus, care permite purificarea, curăţirea de 
tot ceea ce este fals în înţelegerea lui 
Dumnezeu, pentru a ajunge să-l cunoască 
în adevăr. 

Seria 3: Teme biblice (cap. 11; 12; 
13). În capitolul 10 „Nimeni nu este 
bun decât unul  Dumnezeu” se arată 
bunătatea lui  Dumnezeu, unicul bun 
de a iubi „din toată inima ta, din tot 
sufletul tău şi din toată putearea ta” 
(12; 30). 

Alt pas al catehezei Vechiului 
Testament îl găsim în capitolul 1,22 
„aveţi credinţă în Dumnezeu”. El este 
cel care merită credinţă şi încredere, 
să ne lăsăm în grija lui ca să lucreze 
în noi nu după voia noastră, ci după 
voia Lui, deci să fim disponibili în 
totalitate. 

Un alt verset este în capitolul 13,19 „De 
la începutul creaţiei până în zilele noastre”, 
acela al unui Dumnezeu Unic, Bun, 
Credincios, Creator, Realitatea supremă de 
iubire. Erau teme din Vechiul Testament 
prezente în timpul Evanghelistului Marcu şi 
în aceste valori credea lumea din timpul 
său. Pe aceste teme este construită ideea 
evanghelică despre Dumnezeu care vine în 
viaţa omului prin Isus Hristos. 

Seria 4: Teme revelatoare. În capitolul 
14, la rugăciunea „Avva, Părinte, toate 
sunt Ţie cu putinţă. Depărtează paharul 
acesta de la Mine. Dar nu ce voiesc Eu, ci 
ce voieşti Tu”, aici este Dumnezeu, la care 
totul este posibil (în Vechiul Testament), 
Dumnezeu care poate îndepărta paharul, 
dar nu o face, ci ne conduce pe drumuri 
misterioase, aşa cum L-a condus şi pe Isus 

Hristos. Pe cruce, Isus strigă: „ Dumnezeul 
meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?” 
(15,34). Aici avem vărful cel mai înalt al 
acestei revelaţii. Dumnezeu este prezentat 
în Biblie, Dumnezeu în puterea căruia totul 
este posibil şi în care ne încredem în 

totalitate, dar nu este obligat să facă ceea 
ce aşteptăm noi – uităm ce zicem în Tatăl 
nostru: „Fie voia ta” - şi poate în exterior 
să nu părăsească cum a părăsit pe Fiul Său. 
Este clar că în cuvintele lui Isus este şi 
sensul de Speranţă. 

Catihetul, creştinul este chemat să 
reflecteze atent. Drumul pe care merge nu 
este uşor, un drum pe care Dumnezeu te 
asigură de succes în succes, deja o reuşită 
pe care ţi-ai programat-o, dar te pui în 
mâinile unui Dumnezeu misterios care est 
Bun, care vrea din tine ceea ce este mai 
bun, dar nu în modul tău de gândire. Sfinţii 
spun că acest mister al lui Dumnezeu este 
diferit de al nostru şi te duce de multe ori, 
şi de necrezut, acolo unde tu nu vrei să 
mergi. Zice Isus lui Petru: „Te va duce unde 
tu nu voieşti” (Ioan 21,18) 
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Să ne lăsăm total în purtarea de grijă a 
lui Dumnezeu pentru toate surprizele pe 

care, în fiecare moment şi la orice vârstă a 
existenţei, El le poate manifesta. 

Pr. Serafim VESCAN Iulian     

Părintelui Serafim 

Părintele Serafim, un om ca orişicare; 
dar mult deosebit, 
deoarece e solul Părintelui iubit. 
Veşmânt de preot poartă, 
Ce har, şi ce blândeţe - 
în vorba lui povaţă 
găsim pe îndelete. 
Ne adunăm în juru-i, 
ca perlele-n şirag; 
ne-ajută, ne îndrumă 
ca un părinte drag. 
Nu pregetă să spună 
tot ce e drept şi sfânt. 
Cunoaşte bine rolul 
ce-l are pe pământ. 
Pelerinaje multe el face cu plăcere 
în locuri sfinte, spre a le face vedere, 
a vedea lumea toată avida de credinţă, 
a vedea orice om şi a avea ştiinţă. 
Să vadă doar minuni făcute de bunul Dumnezeu, 
minuni ce nu pot fi făcute de mână de om. 
Minuni ce le vedem pe viu 
nu doar din carte, 
minuni ce numai Tatăl Ceresc le poate face. 
Şi pentru toate aceste minuni 
ce le vedem şi despre care acum ştim, 
îi mulţumim din suflet 
părintelui Serafim. 
Întru mulţi ani trăiască 
că merită din plin. 

 
Cu stimă, consideraţiune şi respect deosebit, 

Mioara din Constanţa 
Roma, 3 februarie 2013 
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Riassunto per i nostri amici italiani 

L'ambasciatore della Romania 
presso la Santa Sede alla Festa della 
Parrocchia Flaminia-Euclide. Il 3 
febbraio 2013, la comunità romena di 
Flaminia-Euclide, Roma Nord ha 
partecipato in grande numero alla 
Festa in occasione dell'Unione dei 
Principati Romeni organizzata dalla 
parrocchia. Come di consueto, la 
mattinata è iniziata con la celebrazione 
della Santa Messa presieduta questa 
volta da padre Basilio GORZO e 
concelebrata dal parroco, padre 
Serafino VESCAN Iulian. 

Nella sua omelia, padre Basilio ha 
innanzitutto fatto un riferimento alla 
grande festa religiosa del giorno prima 
e cioè “Il Ricevimento del Nostro 
Signore Gesù Cristo nel Tempio”. Allo 
stesso modo in cui Gesù si è presentato 
nella casa del Suo Padre, diceva padre 
Basilio, anche i romeni si sono radunati 
per presentare al Padre Celeste la loro 
unione e pregare affinché questa possa 
durare per sempre e niente e nessuno 
la possa mai contestare. In seguito, 
padre Basilio si è soffermato sul 
Vangelo odierno, spiegando la parabola 
di Zaccheo che, grande peccatore in 
quanto incassava tasse ingiuste dal suo 
popolo, si converte subito dopo 
l'incontro con Gesù. 

Una volta finita la Santa Messa, tuti 
quanti si sono recati al teatro della 
parrocchia San Valentino al Villaggio 
Olimpico, ove li hanno raggiunto 

l'ambasciatore della Romania presso la 
Santa Sede, Sua Eccellenza Bogdan 
TĂTARU CAZABAN, insieme alla moglie 
e, per la prima volta, anche il parroco 
di questa chiesa, don Maurizio 
MADUGNO, con i suoi due 
collaboratori dal Paraguay, don Stefano 
e don Aldo. 

Subito dopo il pranzo ha cominciato 
il programma culturale-artistico 
dedicato alla Festa Nazionale. Per 
primo si è esibito un gruppo di bambini 
condotti dalla professoressa Ileana 
LUDUŞAN, recitando versi di Eminescu, 
il più grande poeta romeno, la cui 
commemorazione dei 163 anni dalla 
nascita si era fatta il 15 gennaio. 

Padre Serafino ha ricordato poi 
alcuni dati storici rilevanti riguardo 
all'Unione dei Principati, realizzata 154 
anni fa, il 24 gennaio. In quel tempo, la 
Romania odierna era divisa in tre 
grandi parti. Solo due di loro, Moldavia 
e Valacchia, si sono unite nel 1859, 
sotto la guida del principe romeno 
Alexandru Ioan CUZA, che ha 
riformato il nuovo paese in tutti i 
settori di attività, staccandolo in questo 
modo dalla società feudale e 
avvicinandolo all'occidente. La sua 
riuscita più importante è stata quella di 
dare terreni ai paesani, per la prima 
volta nella storia del nostro popolo, 
attraverso la legge agraria, che è stata 
vigorosamente contestata dai nobili e 
dal clero ortodosso, che vedevano 
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perse per sempre le loro immense 
proprietà. Le sue drastiche riforme 
hanno fatto sì che Cuza è stato forzato 
ad abdicare, al suo posto arrivando nel 
1866 il principe tedesco Carlo di 
Hohenzzolern, quando i Principati Uniti 
presero il nome Romania. 

In seguito si è esibito un gruppo di 
adulti e bambini, originari dalla 
Repubblica di Moldavia, con canti e 
poesie dedicati all'evento e, infine, il 
gruppo della comunità di Flaminia-
Euclide, con canti e balli popolari, dopo 
di che tutti i partecipanti, insieme 
all'ambasciatore, si sono presi per la 
mano per danzare sul Canto Nazionale 
dell'Unione. 

 
L'omelia di padre Basilio GORZO. 

Nella sua omelia, padre Basilio GORZO 
ha fatto anzitutto un paragone tra la 
grande festa religiosa del giorno prima, 
del ricevimento di Gesù nel tempio di 
Gerusalemme, quando dunque il 
Nostro Signore si presenta nella casa 
del Suo Padre, e il modo in cui, 
attraverso la preghiera, i romeni 
radunati per la Santa Messa 
presentano, affidano la loro unione del 
1859 a Dio, affinché essa possa durare 
in eternità. 

Tornando al Vangelo odierno, padre 
Basilio porta davanti a tutti quanti i 
numerosi significati della parabola di 
Zaccheo, facendo connessioni sia con il 
Vecchio che con il Nuovo Testamento 
e, allo stesso tempo, con la nascita e 
morte di Gesù, in quanto i vari 

elementi di questa parabola realizzano 
il passaggio dal Natale, da poco 
festeggiato, alla Pasqua del Signore.    

Zaccheo, uomo basso e cattivo, è 
considerato grande peccatore dal suo 
popolo dal quale pretende delle tasse 
ingiuste. Quando Gesù, nel Suo 
cammino verso Gerusalemme, 
attraversa Gèrico, Zaccheo, capo dei 
pubblicani, corre per vederLo a tutti i 
costi, così come la Vergine Maria corse 
da Elisabetta quando rimase incinta. 
Per questo, Zaccheo sale su un albero, 
lo stesso dal quale  mangiarono Adamo 
ed Eva e lo stesso sul quale Gesù sarà 
crocifisso. Gesù e Zaccheo s'incrociano 
gli sguardi, momento in cui il 
pubblicano si converte. Inoltre, una 
volta entrato nella casa di Zaccheo, il 
Signore porta ad esso la Salvezza di 
Dio. 

Dunque Zaccheo, il peccatore per 
eccellenza,  è il modello di conversione 
totale, che entrerà tra i primi nel Regno 
di Dio. Che Dio ci aiuti, ha concluso 
padre Basilio, ad essere piccoli come 
Zaccheo ed umili davanti al Padre 
Eterno ed a portare a Lui tutti i nostri 
peccati di cui siamo coscienti e li 
riconosciamo, perché Lui è desideroso 
di darci la salvezza. Di più ancora, 
evitiamo di giudicare come coloro che 
si dicono giusti e mormorano quando 
un peccatore è degno di ricevere il 
perdono di Dio e di bruciare piuttosto 
dal desiderio di vedere Dio oggi stesso.   

 
La Montagna Spaccata. Il 20 
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gennaio 2013, i fedeli della parrocchia 
romena Flaminia-Euclide, Roma Nord 
sono partiti nel primo pellegrinaggio 
del nuovo anno a Gaeta, nella 
provincia di Latina, al Santuario della 
Montagna Spaccata. I parrocchiani 
erano in grande numero, tanto da 
occupare un torpedone a due piani. 
Strada facendo, essi pregavano, 
cantavano e s'informavano meglio sul 
luogo sacro verso cui si dirigevano dalla 
presentazione preparata per loro da 
padre Serafino, il loro parroco e 
mentore spirituale. 

Una volta giunti alla città di porto 
Gaeta, i fedeli sono stati ricevuti da un 
monaco benedettino che gli descrisse 
quello che avrebbero visitato. La 
leggenda narra che il terremoto che 
colpì Gerusalemme quando Gesù spirò 
sulla Croce si rifletté anche in questo 
luogo, spezzando un monte intero. Il 
Monte Spezzato fa attualmente parte 
del Santuario della Santissima Trinità, 
edificato dai Monaci Benedettini nell’XI 
secolo. 

Nella parte destra del Santuario si 
trova la Cappella del Crocifisso, mentre 
nella parte sinistra, dopo aver percorso 
una scalinata di 285 gradini, si 
raggiunge il mare e la “grotta del 
turco”, chiamata così dai pirati che in 
passato predavano il litorale e ai quali 
serviva di nascondiglio. 

Questo santuario ha rappresentato, 
lungo i secoli, un luogo di preghiera 
non solo per numerosi Pontefici, tra cui 
il Beato Pio IX, ma anche per santi, 

come San Filippo Neri, e anche sovrani 
e principi, come Margherita di Savoia e 
Vittorio Emanuele. Il Monte Spezzato 
ha popolato sempre anche la fantasia 
delle generazioni che hanno abitato 
quel luogo lungo i secoli, divenendo 
fonte di innumerevoli favole e 
leggende. 

Sulla via del ritorno verso casa, i 
fedeli hanno fatto uno scambio di 
impressioni sul pellegrinaggio, ma 
anche una valutazione sui valori etici, 
culturali e spirituali dei partecipanti, 
constatando con gioia come tra di loro 
esistano la collaborazione e il dialogo 
costruttivi. 
 

L'itinerario spirituale del cristiano. 
Il tema di questo articolo è il Vangelo di 
Marco come una lettura catechistica, 
perché ci aiuta a percorrere un 
cammino, itinerario spirituale, 
interiore, ascetico, da dove a preso 
ispirazione anche Sant'Ignazio di Loyola 
per gli esercizi spirituali. La Chiesa è 
cristica, ma altrettanto mariana, per cui 
negli esercizi spirituali bisogna pregare 
anche alla Vergine-Madre. Tutta la 
carriera dei dodici apostoli ha 
cominciato dal momento 
fondamentale che è “essere con Gesù” 
e ciò significa concretamente, per la 
vita di ogni persona, la chiamata 
intima, personale a Dio. Sul cammino 
della nostra vita ci chiediamo sempre 
che vuole dire “essere con Gesù”. 

 
Il mistero di Dio. Questa 
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meditazione ci aiuta a metterci 
totalmente alla disposizione del 
Principio, Verbo e Fondamento, in 
modo tale da crearsi in noi il mistero di 
Dio. 

Nel Vangelo di Marco ci sono 
quattro tipi di testo: 

Tipo 1: Testi preliminari (Mc. 1,2; 
1,3; 1,10-11). Dio è colui che prende 
l'iniziativa misteriosa. 

Tipo 2: Indicazioni chiarificatrici 
(Mc. 1,14; 1,15; 1,35; 2,7). Dio è il Dio 
del Vangelo, del Regno, che entra nella 
vita della persona, capovolge i suoi 
progetti, porta allegria e riordina molte 
cose, basta che si è disponibili ad 
accettarlo. 

Tipo 3: Temi biblici (cap. 11; 12; 13). 

Dio è buono, è l'unico degno di essere 
amato con tutto il nostro cuore e con 
tutte le nostre forze. 

Tipo 4: Temi rivelatori. Ogni cosa è 
possibile a Dio. 

Il cristiano è invitato a riflettere 
attentamente. Il suo cammino non è 
facile, ma Dio assicura il successo solo 
se ci si affida a Lui totalmente. 
L'articolo è firmato da Padre Serafino 
VESCAN Iulian e continuerà. 

 
Abbiamo riprodotto nelle pagine di 

questo numero anche la poesia dedicata a 
padre Serafino da parte di una 
parrocchiana chiamata Mioara di 
Constanţa, il 3 febbraio 2013. 

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

11.02.2013: Declaraţia papei Benedict privind retragerea sa 

Papa a anunţat luni, 11 februarie 2013, faptul că 
renunţă la ministerul petrin. Vă oferim 
traducerea textului declaraţiei sale din această 
dimineaţă, din cadrul Consistoriului convocat 
pentru trei canonizări. 
Iubiţi fraţi, v-am convocat în acest Consistoriu nu 
doar pentru cele trei canonizări, ci şi pentru a vă 
comunica o decizie de mare importanţă pentru 
viaţa Bisericii. După ce mi-am examinat în mod 
repetat conştiinţa înaintea lui Dumnezeu, am 
ajuns la certitudinea că puterile mele, datorită 
vârstei avansate, nu mai sunt potrivite pentru o 
exercitare adecvată a ministerului petrin. 
Sunt conştient că acest minister, datorită naturii lui spirituale esenţiale, trebuie 
să fie îndeplinit nu doar prin cuvinte şi fapte, ci şi, nu mai puţin, prin rugăciune şi 
suferinţă. Cu toate acestea, în lumea de astăzi, supusă la atât de multe schimbări 
rapide şi zguduită de probleme de profundă relevanţă pentru viaţa de credinţă, 
pentru a conduce barca Sfântului Petru şi pentru a proclama Evanghelia, sunt 
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necesare atât puterea minţii cât şi a trupului, putere care în ultimele luni s-a 
deteriorat în mine până acolo încât a trebuit să îmi recunosc incapacitatea de a 
îndeplini în mod adecvat slujirea încredinţată mie. 
De aceea, şi fiind conştient de gravitatea acestui act, în deplină libertate declar 
că renunţ la ministerul de Episcop al Romei, Succesor al Sfântului Petru, 
încredinţat mie de Cardinali în 19 aprilie 2005, astfel că, de la 28 februarie 2013, 
ora 20.00, Scaunul Romei, Scaunul Sfântului Petru, va fi vacant şi va trebui să fie 
convocat, de către cei care au competenţa să facă aceasta, un Conclav pentru 
alegerea noului Pontif Suprem. 
Iubiţi fraţi, vă mulţumesc sincer, din inimă, pentru toată iubirea şi munca cu care 
m-aţi susţinut în slujirea mea şi vă cer iertare pentru toate defectele mele. Iar 
acum, să încredinţăm Sfânta Biserică grijii Păstorului nostru Suprem, Domnul 
nostru Isus Cristos, şi să o implorăm pe Preasfânta Sa Mamă Maria, pentru ca ea 
să îi asiste pe Părinţii Cardinali, cu grija ei maternă, în alegerea noului Pontif 
Suprem. În ceea ce mă priveşte, şi în viitor, doresc să slujesc cu devotament 
Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, printr-o viaţă dedicată rugăciunii. 

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

02.03.2013, Ce înseamnă că scaunul Sfântului Petru este vacant 

Începând de la ora 8PM ora Italiei, în ziua de joi, 28 
februarie 2013, Scaunul Sf. Petru este vacant. Papa 
emerit Benedict al XVI-lea locuieşte temporar la Castel 
Gandolfo, în palatul folosit de Papi ca reşedinţă de 
vară. Când se vor încheia renovările mănăstirii din 
interiorul Cetăţii Vaticanului, el se va muta să 
locuiască acolo. Deşi a renunţat la funcţia de Episcop 
al Romei, împreună cu toate puterile şi 
responsabilităţile ce ţin de aceasta, Papa emerit îşi 
păstrează numele pe care şi l-a luat la începutul 
pontificatului său: Benedict al XVI-lea. Va continua de 
asemenea să fie numit Sanctitatea Sa. Pr. James J. 
Conn SJ, profesor de drept canonic la Universitatea 
Pontificală Gregoriana din Roma, prezintă pentru 
Radio Vatican o serie de teme ţinând de legile care guvernează tranziţia papală, 
inclusiv ceea ce se întâmplă atunci când Scaunul lui Petru devine vacant: 
perioada numită sede vacante. 
Această expresie în limba latină înseamnă literalmente “scaunul este gol”. În 
Biserică şi în dreptul ei canonic, ea descrie faptul că un scaun sau sediu episcopal 
este vacant, din cauza morţii, transferului sau retragerii unui Episcop. Dreptul 
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canonic conţine prevederi pentru administrarea unei Biserici locale sau Dieceze 
vacante prin numirea de către Sfântul Scaun a unui administrator apostolic sau 
alegerea de către consultorii diecezani a unui administrator diecezan. Există un 
principiu străvechi care guvernează perioada sede vacante, ce spune: sede 
vacante nihil innovetur, adică “atunci când scaunul este vacant, să nu fie făcută 
nici o inovaţie”. Cu alte cuvinte, nu trebuie făcut nimic extraordinar care să 
prejudicieze libertatea următorului Episcop care va veni în acel scaun. Dacă este 
vorba de Scaunul Sf. Petru, aşa ca în cazul Papei Benedict al XVI-lea, retragerea 
unui Papă din funcţie nu trebuie să fie acceptată de vreo altă autoritate. Iar 
administrarea Scaunului Apostolic este încredinţată nu unui singur 
administrator, ci Colegiului Cardinalilor. Rămâne oricum valabil principiul privind 
“nici o inovaţie”. 

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

14.03.2013: Mesajul PF Lucian adresat Papei Frnacisc  

Preafericite Părinte, 
Nu am fost la Roma în zilele acestea 
pentru că problemele mele de sănătate 
nu mi-au permis dar am urmărit cu 
rugăciunea și cu sufletul plin de emoţie 
fiecare zi mersul întâlnirilor confraţilor 
cardinali în diferitele Congregaţii 
precum și desfășurarea Conclavului. 
Aseară, la ora în care a ieșit fumul alb, 
m-am bucurat împreună cu toată 
Biserica și am așteptat cu nerabdare și 
speranţă să văd pe noul Papă. Apoi, în 
genunchi, am mulţumit Preasfintei Treimi și în mod special Spiritului Sfânt 
pentru că ne-a trimis omul potrivit pentru timpurile dificile ce le trăim. 
Sfinte Părinte, Vă suntem aproape și Vă însoţim cu rugăciunile noastre fervente 
pentru a conduce barca Bisericii spre Împărăţia lui Dumnezeu. Din Ceruri Vă 
însoţesc rugăciunile episcopilor noștri martiri, ale preoţilor și ale credincioșilor 
noștri morţi în timpul persecuţiei comuniste și, împreună cu ei, întreaga noastră 
Biserică Greco-Catolică Română Vă este aproape. 
Binevoiţi a trimite, Sfinte Părinte, binecuvântarea paternă asupra poporului 
nostru și asupra României întregi. 
Al Dumneavoastră devotat în Domnul, 

† Lucian Cardinal Mureșan 
 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri   
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Programul Bisericii 

Duminecă: 
 8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist 
 10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie 
 12:00 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni 
 Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie 
 Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12 

Alte activităţi: - Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor 
 Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia 
 12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă 
 12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie 

În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi găsit în Biserica mare, 
după următorul program: 
 8:00 – 8:30 – Spovedanii 
 8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic) 
 Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului 
 Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii 
 Duminică seara, 18:20 – 20:45 – Spovedanii 
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