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Pastorala de Paşti a Preafericitului Cardinal Lucian  

Cardinal † Lucian 
 

prin harul şi mila Bunului Dumnezeu, 
Arhiepiscop și Mitropolit  

al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, 
Arhiepiscop Major  

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-
Catolică, 

în deplină comuniune de credinţă  
cu Sfântul Scaun Apostolic al Romei 

Onoratului cler împreună slujitor,  
cuvioşilor călugări şi călugăriţe, 

iubiţilor credincioşi greco-catolici 
şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu 

Iubiţi fraţi şi surori în Cristos, 
Totul în această viaţă este sub semnul 

schimbării şi al trecerii. Azi nu mai suntem 
cei de ieri şi mâine vom fi din nou alţii. Un 
an se sfârşeşte şi fără să ne dăm seama, un 
altul ne bate la uşă. Sensul instabilităţii şi al 
fragilităţii stăpâneşte fiinţa umană şi lumea 
în care trăim. “Cine ne va mântui dintru 
aceasta?” pare să strige întreaga Creaţie. 

Chiar şi Biserica, cu toate că străpunge 
prin puterea Mântuitorului voalul acestei 
lumi pentru a se ancora în veşnicie, 
trăieşte în propria-i fiinţă aceeaşi 
frământare, într-o formă sau alta. De 
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exemplu noi, credincioşi ai anului 2013 
după Cristos, am avut ocazia să trăim 
evenimente şi schimbări istorice. Unul 
dintre ele, renunţarea Papei Benedict al 
XVI-lea la Scaunul Petrin ne-a luat pe toţi 
prin surprindere. O avalanşă de întrebări, 
de posibile cauze, de supoziţii a cuprins 
întreaga lume. Prin toată furtuna 
mediatică, reuşeam de-abia să întrezărim 
un om, împovărat și alb de ani şi de slujire, 
care liber de măririle deşarte ale acestei 
lumi, depunea Puterea Cheilor în mâinile 
Celui de la care a primit-o.  

În momentul în care Prinţi ai Bisericii 
din toate colţurile lumii şi-au îndreptat, 
unii dintre ei paşii, sau alţii, așa cum am 
făcut-o şi eu, inimile în rugăciune, înspre 
Cetatea Eternă, timpul parcă s-a oprit în 
loc. Și din rugăciunile atâtor suflete, cu 
îndurarea Domnului, a răsărit, din capăt de 
lume, un Papă care şi-a început misiunea 
plecând capul în faţa credincioşilor, parcă 
pentru a se înveşmânta cu rugăciunea, 
încrederea şi speranţa lor.  

În general schimbările, “trecerile”, ne 
sperie. Suntem atât de obişnuiţi cu ceea ce 
cunoaştem deja, încât ne este frică de 
noutăţi. Câţi nu s-au cutremurat când Papa 
Benedict şi-a anunţat retragerea, 
întrebându-se cum va fi Biserica de acum 
încolo? Câţi nu au aşteptat cu înfrigurare 
să cunoască numele noului Papă, 
încercând să-şi imagineze un alt mod de a 
conduce Turma lui Cristos?  

Provocările vieţii, cele cu care ne 
confruntăm zi de zi, ne oferă aceleaşi 
senzaţii, chiar dacă la o cu totul altă 
intensitate. Câţi nu se sperie, în momentul 
alegerii unei noi stări de viaţă, gândindu-se 
că renunţă la ceea ce cunosc, pentru a 
plonja în necunoscut? Cu atât mai mult cu 

cât în cazul unei căsătorii ori a hirotonirii 
preoţeşti, alegerea e pe viaţă. Mulţi spun 
că această frică de schimbare a căpătat 
proporţii exagerate astăzi, devenind un fel 
de boală a zilelor noastre.  

Cred că toate aceste mici schimbări din 
viaţă ne înspăimântă fiindcă ne aduc 
aminte, fie şi în mod simbolic, de Marea 
Trecere, de moarte; de momentul în care, 
vrând nevrând, ne vom lepăda de tot ceea 
ce e palpabil şi deci oferă, chiar dacă în 
mod aparent, o anumită siguranţă, pentru 
a intra în ceea ce s-ar putea defini ca o 
Noutate Absolută. 

De ce este atunci atât de Mare şi Sfântă 
această zi a Învierii Domnului? Fiindcă 
suntem luaţi de mână, însoţiţi de Fiul lui 
Dumnezeu tocmai în acest moment de 
singurătate extremă, ce ne înfricoșează 
atât de mult.  Dacă Isus ar fi fost lângă noi 
în greutăţile noastre, în bolile noastre, în 
suferinţele noastre, ar fi fost deja un lucru 
mare, dar nu ne-ar fi încredinţat de 
mântuire. Dar Cel ce ne-a creat şi ne 
cunoaşte deci cel mai bine, cunoaşte şi 
fragilitatea noastră. Și de aceea s-a dezgolit 
de mărirea Sa, pentru a intra cu noi în 
întunericul mormântului, reaprinzând în 
sufletele noastre făclia dumnezeirii Sale şi 
alungând astfel spectrul umbrelor ce ne 
îngheţă sufletele. 

Cu toţii îl putem contempla pe Cruce, 
alături de noi, tâlhari de ieri şi de astăzi, 
fără putinţă de tăgadă, fără să ne mai 
putem îndoi de iubirea lui fără margini. Pe 
Cruce, toate “trecerile” noastre mărunte 
sunt cuprinse în marea lui Trecere. De 
aceea, noi, cei ce credem şi păstrăm 
Crucea Domnului în vieţile şi-n familiile 
noastre, mărturisim, chiar dacă din când în 
când doar cu jumătăţi de gură, victoria 
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bucuriei Învierii asupra fricii trecerilor: 
Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-
a fost mie spre izbăvire. Nu voi muri, ci voi 
fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. 
Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu 
m-a dat; Aceasta este ziua pe care a făcut-
o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim 
întru ea (Ps. 117) 

Iubiţi credincioşi, 
Într-un An al Credinţei, ca cel pe care îl 

trăim, aceste evenimente cu totul 
extraordinare, care marchează tot atâtea 
treceri sau pasaje, nu pot decât să ne 
pregătească pentru momentul Învierii pe 
care îl sărbătorim în 
fiecare an, prin care 
Domnul ne-a trecut de 
la moarte la Viaţă şi de 
pe pământ la Cer.  

Mormântul 
Domnului este în mod 
misterios simbolul 
moştenirii noastre. 
Toată istoria Tărâmului 
făgăduinţei începe cu 
un mormânt. Atunci 
când Avram ajunge în 
ţara promisă lui de 
către Domnul, ţara 
aceea este deja 
ocupată. Și tot ceea ce 
părintele nostru întru 
credinţă reuşeşte să 
obţină, este un 
mormânt pentru soţia 
lui Sara. Un petec de 
pământ care nici măcar 
nu este al lui. De aici şi 
cu acesta, începe 
adevărata istorie a 
oamenilor cu 

Dumnezeu. Comuniunea dintre pământ şi 
Cer începe în cel mai înfricoşător loc al 
nostru, cel simbolizând extrema 
destrămare.  

Cristos face acelaşi lucru. Începe zidirea 
Împărăţiei dintr-un mormânt. Nici acesta 
nu e al Lui. Îl primeşte de la Iosif din 
Arimatea. Omul lăsat de unul singur nu 
poate oferi decât morminte. Însă 
Dumnezeu ia “non-oferta” noastră, pentru 
a o transforma într-un loc de viaţă. Și din 
mormântul lui Isus, la fel ca din acel 
mormânt al Vechiului Testament, chip al 
acestuia, începe Ierusalimul Ceresc. Unde 
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este moarte boldul tău? Unde este iadule 
biruinţa ta? 

La fel ca Iosif din Arimatea, să oferim şi 
noi mormintele existente în viaţa noastră 
lui Cristos, pentru ca El să le transforme în 
locuri de comuniune cu Dumnezeu. Papa 
Francisc ne îndeamnă: “Cristos a învins 
răul, dar datoria noastră este aceea de a 
primi această victorie în viaţa noastră, în 
societatea noastră, în istoria noastră”. 

Rămâne totuşi o dilemă: cum să facem 
în mod concret acest lucru? Cum să-L 
zărim pe Cristos Înviat, cum să ne bucurăm 
de El şi cu El, când lumea ne împroaşcă 
zilnic, fie la nivel personal, fie la nivel 
familial, fie la nivelul societăţii în care 
trăim, cu mizerie, cu durere şi cu suferinţă? 
Cum să întrezărim, dincolo de această 
consistentă perdea, bucuria Învierii? În 
mod paradoxal, tocmai în situaţia precară 
din această Vale a plângerii, Dumnezeu ne-
a pus la dispoziţie răspunsul.  

Pentru a-l afla, să încercăm să ne lăsăm 
conduşi de mână, de primii martori ai 
acestui extraordinar eveniment. În primul 
rând de mironosiţele femei, care găsesc în 
calea lor o mare piatră de poticnire. Între 
ele şi Învăţătorul lor preaiubit stă un 
obstacol aparent de netrecut. Însă când se 
aşteaptă mai puţin şi într-un mod cu totul 
negândit, un Înger este lângă ele pentru  a 
înlătura piatra din sufletele lor: “Nu este 
aici. A înviat!” 

Petru şi Ioan, la rândul lor, auzind cele 
spuse de femei, aleargă la mormânt şi 
găsesc un giulgiu pe care o lumină 
misterioasă a imprimat chipul tainic al 
Domnului, ascunzând şi dezvăluind 
totodată misterul Învierii.  

Maria Magdalena, cea numită de 
tradiţie pentru iubirea ei de Dumnezeu 

“cea asemenea cu Apostolii”, nu se poate 
despărţi în nici un chip de locul în care 
Învăţătorul a fost ascuns privirilor. 
Așteptând lângă mormânt, îl zăreşte pe 
Isus fără să-l recunoască. Îl crede un 
grădinar şi nu este departe de adevăr, 
trăind fără să-şi dea seama o realitate 
descrisă de cuvintele psalmului: “Doamne, 
Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează 
via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta”. 
Creatorul o cheamă pe nume şi în acel 
moment sufletul ei şi al omului 
dintotdeauna recunoaşte glasul Domnului 
din Grădina Raiului, cu care în «vremurile 
bune», acum reînoite, era într-un continuu 
dialog. Ochii ei plini de lacrimi, tainice 
lacrimi, numite într-un mod atât de 
inspirat de către Sfântul Părinte Papa 
Francisc “ochelarii cu care reuşim să-L 
vedem pe Dumnezeu”, aceşti ochi copleşiţi 
de durere îl văd pe Domnul. Și inima este 
copleşită de iubire. 

Maica Sfântă este cea aparent absentă 
din acest cadru. Cea binecuvântată între 
femei, mai înaltă şi mai mărită decât toţi 
heruvimii şi serafimii la un loc, este cea 
care renunţă la sine, la tot ce este al Ei, 
pentru a face loc lui Dumnezeu. La Buna 
Vestire, la fel ca şi la Înviere: un “da” 
nesfârşit şi pe veci spus Celui Preaînalt. 
Misticii cu toţii ne spun că Ei îi apare mai 
întâi Fiul înviat. Și oare ar putea fi altfel? 
Trup din trupul Ei, sânge din sângele Ei. 
Fiica Lui şi Maica Lui. Fiul Ei şi Creatorul Ei. 
Ea este cea care ne conduce şi ni-L arată 
într-un mod cu totul special pe Fiul.  

Iubiţi fraţi şi surori în Cristos, 
De vrem să-L vedem cu adevărat, nu 

există pietre şi greutăţi să ne oprească. 
Tocmai în locurile unde ne simţim morţi 
sau neputincioşi, găsim semnele care ne 
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spun că El a trecut deja pe acolo şi a învins. 
Suferinţa şi lacrimile, departe de a ni-L 
ascunde, sunt ochelarii cu care îl întrezărim 
chiar lângă locul îngenuncherii noastre. 

Și dacă toate acestea nu ar fi, Maica lui 
Dumnezeu şi a noastră ne naşte încontinuu 
cu lacrimile Ei, la realitatea noastră nouă, 
realitate răscumpărată de către Fiul Ei, 
răstignit şi Înviat, aceea de împreună fii ai 
Tatălui Ceresc. Pe noi cei ce suntem “fiii 
lacrimilor Ei”! 

Tuturor, dimpreună cu Preasfinţiile Lor, 
Episcopii Claudiu și Mihai, Vă dorim 

Sărbători Sfinte și binecuvântate, alese 
haruri cerești și bucurie deplină în Domnul 
Isus cel Înviat din morţi! 

Cristos a înviat! 
Adevărat a înviat! 

 
Cardinal † Lucian 

 Arhiepiscop și Mitropolit 
Arhiepiscop Major 

 
Dată în Blaj, la 5 mai, 
Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Isus Cristos 
Anul Domnului 2013 

Dumnezeu vine în întâmpinarea păcătosului

Iubiţi fraţi şi iubite surori, este un 
privilegiu pentru mine să mă aflu aici ca să 
vă pot întâlni. Îi mulţumesc părintelui 
Serafim care m-a invitat la această Sfântă 
Litughie. La începutul acestei celebrării, 
dumnealui v-a făcut cunoscut faptul că eu 
am avut ocazia să vizitez ţara voastră şi, pe 
de o parte, să-i ating cu mâna ospitalitatea 
şi frumuseţea, dar, pe de altă parte, ceea 
ce m-a impresionat mereu 
este tocmai raportul pe 
care-l aveţi cu Sfânta 
Liturghie şi cu sacrul în 
general. Pentru mine, 
acest lucru este un mare 
privilegiu, dar şi o mare 
învăţătură, în acelaşi timp, 
şi la această Slujbă m-am 
rugat şi m-am gândit la 
voi, care sunteţi departe 
de ţara voastră. În pofida 
distanţei însă, avem totuşi 
ceva în comun, şi anume 
prezenţa Cuvântului lui 
Dumnezeu din cadrul 
Sfintei Liturghii. 

Am ascultat Evanghelia în care o femeie 
merge să ia apă la ora a şasea, adică în ora 
cea mai caldă a zilei. Ce înseamnă acest 
lucru? Înseamnă dificultatea muncii, 
oboseala muncii, pe care noi toţi, din 
păcate, le simţim mereu. Câteodată par a fi 
o cruce apăsătoare. Ei bine, tocmai în acel 
moment, în momentul dificultăţii, al 
greutăţii, întâlnim o persoană care ne 
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spune: ajută-Mă, dă-Mi să beau! Şi 
descoperim că această persoană nu este o 
persoană ca toate celelalte, ci este Isus în 
persoană. Mă surprinde faptul că acest 
Dumnezeu care astăzi ne-a potolit setea şi 
care S-a dat pe El Însuşi pentru noi ne cere 
nouă: dă-Mi să beau! Oare de ce face acest 
lucru? Pentru a ne demonstra că într-un 
anumit fel Dumnezeu este aşa de umil 
încât ne cere nouă ceva. Cum aşa? 
Dumenzeu cel Atotputernic, Dumnezeu 
care a creat totul ne cere ceva nouă, biete 
creaturi. Da, El s-a încarnat pentru a veni în 
ajutorul fiecăruia dintre noi, dar şi pentru a 
ne face să înţelegem că ceea ce noi credem 
că ne potoleşte setea sau ne curmă 
foamea nu este decât o iluzie. Adevărata 
foame şi adevărata sete ni le poate 
înlătura numai Domnul, indiferent de ce 
am fi făcut, şi mai ales rău. 

Este interesant să vedem cum această 
femeie, în momentul în care Isus o 
întreabă de bărbatul ei, mărturiseşte: nu 
am soţ. „Este adevărat! Ai avut mulţi 
bărbaţi, iar cel pe care-l ai acum nu este 
soţul tău.” Dar de ce Isus a ales să 
întâlnească tocmai o femeie care trăia în 
păcat, lucru de care era conştientă? De ce 
nu a întâlnit o persoană sfântă, care ducea 
o viaţă curată? Pentru a ne face să 
înţelegem că Dumnezeu vine în 
întâmpinarea fiecărui păcătos, că nimeni 
nu îi este departe, ci că, din contră, toţi îi 
suntem aproape. Este minunat să ne 
gândim că noi ne-am hrănit cu El şi că El se 
hrăneşte cu dificultăţile, cu neliniştile, cu 
răutăţile noastre. Ca şi cum în cadrul 
fiecărei Liturghii ne-ar îndemna: du la altar 
greutatea ta, eu sunt cu tine, nu te 
îngrijora. Dificultăţile pe care le 

întâmpinăm se pot însă transforma. Aşa 
cum am ascultat la citirea Apostolului, în 
momentul în care a murit Ştefan a avut loc 
o persecutare.  

Imaginaţi-vă reacţia pe care au avut-o 
primii creştini: L-au văzut murind pe Isus, 
iar acum îl văd murind pe Ştefan. Probabil 
că s-au gândit că totul se sfârşise. În 
schimb, fu o bună ocazie de a răspândi 
cuvântul lui Ştefan în toată zona 
Mediteranei. La moartea lui Ştefan s-au 
împrăştiat cu toţii şi au dus Cuvântul lui 
Dumnezeu în întreaga zonă a Mediteranei. 
Aşadar, Domnul ne lasă să înţelegem că, în 
ciuda tuturor dificultăţilor, El ne este 
alături, iar un rău pe care omul îl face, 
Domnul îl poate transforma în ceva bun. În 
ce fel? Prin harul Său. 

Planurile lui Dumnezeu sunt 
întotdeauna mai mari decât cele ale 
oamenilor, iar noi, fiind conştienţi de acest 
lucru, ne simţim cu adevărat liniştiţi. Am 
citit cu atenţie în timpul Sfintei Liturghii 
traducerea acesteia în italiană şi am 
remarcat că adeseori I se cere Domnului să 
ne ia sub protecţia Sa. În rit latin există, de 
asemenea, o rugăciune adresată 
Preasfintei Fecioare Maria, care spune 
astfel: ia-ne sub mantia ta, Maria! Aşadar, 
sub mantia Fecioarei Maria, sub mantia 
Domnului, noi cerem: Dumnezeule, te 
rugăm, ia-ne cu Tine! 
(Predică ţinută în limba italiană de către 
Prelatul Papal, Mons. Paolo MANCINI, 
Secretarul General al Vicariatului din 
Roma, în parohia Flaminia-Euclide, Roma 
Nord, la data de 2 iunie 2013, cu ocazia 
serbării Zilei Internaţionale a Copilului, 
traducere în română de Lavinia LIŢIU.) 
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Conciliul de la Firenze (1438-1439) 

La Firenze are loc ultimul mare conciliu 
ecumenic care a reunit Apusul şi Răsăritul 
la masa dialogului în căutarea deplinei 
unităţi religioase, sub grija şi atenţia 
deosebită a Sfântului Părinte Papa Eugen 
al IV-lea (Gabriele Condulmer, n. 1388 - d. 
23 feruarie 1447), precum şi a 
Preafericitului Iosif al II-lea (n. ca. 1360 - d. 
10 iunie 1439), Patriarhul de 
Constantinopol. 

Cu puţin timp înainte de a muri, Papa 
Martino V (1417 – 1431) convoacă la Basel 
(Elveţia) un nou conciliu, ale cărui lucrări 
încep la data de 18 iulie 1431. Colaborarea 
dintre Roma şi Basilea durează până în 
1437 când, printr-o hotărâre a Papei Eugen 
al IV-lea, conciliul se transferă la Ferrara. 
Majoritari însă, locuitorii din Basel resping 
hotărârea papei ca pe un act abuziv şi-şi 
continuă lucrările pentru alţi 11 ani, 
ducând această atitudine ostilă până la 
punctul de a alege în 1439 un antipapă, şi 
anume pe Felice al V-lea. După îndelungi 

tratative, grecii, reprezentaţi printr-o 
delegaţie de circa 700 de persoane, în 
frunte cu 20 de mitropoliţi, cu împăratul 
Ioan al VIII-lea şi cu patriarhul Iosif al II-lea 
ajung la Ferrara pe cheltuiala papei Eugen 
al IV-lea. 

Deschiderea oficială a lucrărilor la 
Ferrara are loc în 9 aprilie 1438, însă 
dezbaterile dintre greci şi latini cu privire la 
purgatoriu sau la introducerea lui Filioque 
în simbol nu ajung la niciun numitor 
comun, astfel încât latinii propun ca 
discuţiile să continue cu provenienţa 
Spiritului Sfânt. 

Această temă se dezbate însă la 
Firenze, unde conciliul a trebuit să se mute 
din cauza problemelor economice, dar şi a 
ciumei şi a războiului în curs împotriva 
papei. Între 2 şi 4 martie 1439 au loc 8 
sesiuni de discuţii pentru a lămuri dacă 
Spiritul Sfânt provine numai de la Tatăl sau 
atât de la Tatăl cât şi de la Fiul. După 
expunerea poziţiei latine, grecii se împart 
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în două grupuri: unii care respingeau 
această poziţie, în frunte cu Marcu 
Eugenicul, iar ceilalţi care o acceptau, în 

frunte cu Visarion
1
 (ridicat la gradul de 

cardinal la întoarcerea la Constantinopol, 
stabilit la Roma în 1443 şi pe punctul de a 
fi ales papă în conclava din 1455), Isidor 
din Kiev şi Dorotei din Mitilene.   

Abia după 3 luni, mai precis la data de 7 
iunie, teologii greci acceptă în totalitate 
doctrina latină, după care dezbaterile 
continuă pe teme precum primatul Bisericii 
de la Roma, Eucaristia, Purgatoriul şi 
adăugarea lui Filioque în simbol. Ultimele 
zile ale desfăşurării lucrărilor sinodale de la 
Firenze vor fi marcate de decesul 
patriarhului de Constantinopol, 
Preafericitul Iosif al II-lea, la 10 iunie 1439. 
Dificultăţile sunt depăşite în cele din urmă 
şi se emite decretul de unire, în latină şi în 
greacă, semnat la data de 5 iulie de către 
papa Eugen al IV-lea cu 116 preoţi latini şi 
de către împăratul Ioan al VIII-lea cu 32 de 
preoţi greci. A doua zi, unirea este 
proclamată în mod solemn în ambele limbi 
în biserica Santa Maria del Fiore, Catedrala 
din Firenze. 

Pentru Mitropolia Moldovei, numele 
Mitropolitului Damian a fost confirmat în 
acţiunea sa prounionistă. Pentru situaţia 
religioasă a Munteniei, identificăm chiar 
doi mitropoliţi, pe Macarie şi pe Ioasaf, 
membri în aceeaşi delegaţie solemnă 
bizantină. În Transilvania au fost cunoscuţi 
mai mulţi episcopi de rit bizantin, fie din 
sfera de influenţă a Mitropoliei de la Argeş, 
fie din sfera de influenţă a mitropoliei de 
Haliciu. 

Eugen al IV-lea, un papă foarte apropiat 
de românii acelor vremi, a recunoscut 
legitimitatea folosirii pâinii dospite ca 

materie pentru celebrarea Sfintei Liturghii, 
precum şi alte uzanţe ale răsăritenilor 
(începutul Postului Paştilor mai devreme, 
săptâmâna brânzei etc.). Răsăritenii greci 
nu erau obligaţi să adauge expresia 
Filioque în Simbolul de credinţă: era 
suficientă  acceptarea Decretului de unire. 
Din partea lor, grecii au reaşezat numele 
papei în diptice, adică în pomenirea 
ierarhilor ce se face în timpul celebrării 
Sfintei Liturghii, recunoscând astfel 
primatul urmaşului Apostolului Petru. 

După încheierea sinodului de la Firenze, 
papa Eugen al IV-lea a convocat voluntari şi 
a plătit soldaţi pentru o cruciadă împotriva 
turcilor. Armata cruciată, formată 
preponderent din maghiari, veneţieni şi 
trupe pontificale, a fost însă înfrântă de 
către turci, la Varna, în 1444. Astfel, scopul 
politic al unirii era din nou zădărnicit. 

În anii următori are loc unirea cu 
bisericile din Armenia, Egipt, Siria şi Cipro, 
conciliul luând sfârşit la Roma, unde este 
transferat la date de 4 februarie 1442, 
puţin înainte de sau odată cu moartea 
papei Eugen al IV-lea (23 februarie 1447). 

Unirea din Firenze a durat puţin, 
deoarece, întorşi în Bizanţ, semnatarii se 
confruntă cu opoziţia fanatică a călugărilor 
şi a poporului, motiv pentru care până la 
moartea sa (1448), Ioan al VIII-lea 
Paleologul nu a reuşit să se hotărască să 
proclame unirea bisericească. Mitropoliţii 
Bisericii din Grecia şi Rusia care au avut o 
contribuţie importantă la realizarea unirii 
au fost Visarion (c. 1395-1472) şi Isidor de 
Kiev (+1463).  

După căderea Constantinopolului, 
primul patriarh instalat cu aprobarea 
otomană, Ghenadie Scholarios, a condus 
ce a mai rămas din Biserica Greacă, 
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ignorând total decretul de la Firenze. Cu 
toate acestea, unirea nu a fost inutilă, 
deoarece a redat prestigiu papei şi 
primatului său asupra Bisericii universale. 
În acelaşi timp, a servit drept sursă de 
inspiraţie pentru conciliile care au urmat, 
unele dintre acestea finalizându-se cu 
succes. 

Pentru români, sinodul de la Ferrara-
Firenze aducea o recunoaştere
internaţională a existenţei unei organizări 
bisericeşti canonice, după ritul bizantin. 
Eforturile răsăritenilor de a se regăsi într-o 
singură Biserică, împreună cu papa, vor 
rodi peste veacuri în unirea românilor din 
Transilvania cu scaunul apostolic al Romei, 
la anul 1700. Lucrările istoricilor şi 
teologilor greco-catolici români nu vor uita 
,,de cele patru puncte florentine”, în 
explicarea cărora s-au scris numeroase 
catehisme, cărţi şi articole spre afirmarea 
bucuriei Sfintei Uniri, unire cu adevărat 
mare, sfântă şi binecuvântată pentru 
creştinii greco-catolici. 

Pentru românii din Transilvania, 
hotărârile de la Firenze au însemnat 

naşterea la ivirea zorilor secolului al XVIII-
lea a Bisericii Greco-Catolice Române. 

Preot Serafim VESCAN Iulian 

1 Visarion, stabilit la Roma, a avut biroul 
de protector al bazilienilor din Italia. În 
anul 1463 a fost numit patriarhul latin de 
Constantinopol. A făcut multe reforme în 
mănăstirile greceşti şi latine. La Roma 
există şi astăzi Academia Cardinalis 
Bessarionis în piaţa Ss. Apostoli, 51, care 
publică anual cu acest titlu. A lăsat cu 
testament Biblioteca sa preţioasă Bisericii 
San Marco di Venezia (Roma). Bessarione 
este de asemenea şi numele revistei 
fondate în 1896 la Roma de către viitorul 
cardinal Niccolò Marini (1843-1923), având 
ca scop de a cunoaşte mai bine Orientul 
creştin, Bisericile Orientale, şi în special 
Biserica bizantină, şi de a promova Unirea 
bisericilor. Din 1919 şi până în 1922, 
Bessarione a fost organul oficial al 
Institutului Pontifical Oriental, fondat în 
anul 1917. 

Pelerinajul la Firenze, leagănul Renaşterii, 
al parohiei Flaminia-Euclide, Roma Nord 

Cu câtă nerăbdare am aşteptat noi, 
creştinii din parohia Flaminia-Euclide, 
Roma Nord, să mergem în pelerinaj la 
Firenze, un oraş cu foarte multe tradiţii, 
dar mai ales cu a sa vestită Catedrală 
numită Santa Maria del Fiore. Cuvântul 
românesc „catedrală” se traduce în limba 
italiană prin „duomo”, care înseamnă: 
casă, casa lui Dumnezeu, casa poporului 
Său. Şi, ca fiecare biserică, şi Duomo-ul din 
Firenze este locul în care vin în pelerinaj, 

de la mii şi mii de kilometri, oameni din 
toate colţurile lumii pentru a se ruga şi 
închina. Toţi sunt bineveniţi! 

În dimineaţa zilei de 12 mai 2013, o 
splendidă zi de primăvară, am pornit cu 
autocarul spre Firenze. Eram cu toţii 
entuziaşti, fericiţi şi orgolioşi totodată că 
vom vedea această minunată şi vestită 
catedrală, dar şi alte locuri foarte 
importante şi renumite în lumea întreagă. 
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Părintele Serafim, care a organizat şi a 
fost inima acestui pelerinaj, a fost însoţit şi 
de către părintele Gheorghe Cristescu. De 
îndată ce am pornit am spus rugăciunea 
de dimineaţă, Tatăl nostru. Sfânta 
Liturghie de duminică s-a celebrat în 
Monte Savino, la o frumoasă mănăstire 
aşezată pe vârful unei coline şi 
împresurată de copaci înalţi, de verdeaţă 
şi de flori. Părintele Serafim a oficiat 
Sfânta Liturghie şi în limba italiană, fiind 
susţinut şi de părintele Gheorghe în limba 
română. 

A urmat o agapă frăţească în salonul 
acestei mănăstiri şi, după foarte multe 
fotografii, ne-am îndreptat cu toţii spre 
Firenze. Dar înainte de a ne atinge 
obiectivul a început să plouă şi a plouat 

aproape pe toată durata acestui pelerinaj. 
Cu toate acestea, chiar dacă ploaia nu a 
contenit, am fost impresionaţi cu toţii de 
cele văzute. 

Imensa şi impunătoarea catedrală este 
dedicată Sfintei Fecioare Maria şi se 
numeşte Santa Maria del Fiore, il Fiore 
fiind Isus, conform unui document din anii 
400. Aceasta se află pe locul patru în lume 
ca mărime, iar arhitectul a fost Filippo 
Brunelleschi, care avea doar 41 de ani. Am 
mai vizitat Ponte Vecchio şi Comune di 
Firenze, unde erau atârnate la intrarea în 
edificiu steagurile binecunoscute ale 
Uniunii Europene, dar şi largile şi imensele 
pieţe, unde se găseau sute de oameni, 
plimbându-se prin ploaia care nu 
contenea. În concluzie, ploaia nu ne-a 



12 Cruce şi Înviere mai – iunie 2013 
speriat şi am reuşit să vizităm principalele 
puncte pe care ni le-am propus ale acestui 
oraş minunat, cu o istorie îndepărtată.  

Prin secolul al VIII-lea î.H., pe malul 
râului Arno s-a stabilit un popor care a 
rămas un exemplu de civilizaţie şi cultură 
în întreaga Toscana: etruscii. Nu se ştie 
exact de unde proveneau, însă cert e 
faptul că până şi Grecia a rămas 
impresionată de cultura şi civilizaţia 
acestui popor. După secole de istorie, au 
rămas puţine dovezi la Firenze despre 
existenţa lor; în schimb, există multe 
dovezi despre măreţul Imperiu Roman 
care şi-a lăsat amprenta şi pe acest 
teritoriu. 

În anul 59 î.H., pe vremea lui Iulius 
Cezar, o colonie de soldaţi romani s-a 
stabilit exact în zona actualului oraş 
Firenze, realizând astfel o fortăreaţă tipic 
romană. Florentia, adică “oraşul înflorit”, 
cum l-au numit locuitorii săi, s-a dezvoltat 
rapid. Dar, odată cu prăbuşirea Imperiului 
Roman din Occident, şi splendoarea 
oraşului Firenze avea să intre în umbră. 

După secolul al V-lea au urmat secole 
zbuciumate pentru măreaţa Firenze. Au 
trecut pe aici goţii şi longobarzii, dar totuşi 
Firenze a reuşit sa reînvie din propria-i 
cenuşă. Baptisteriul Sfântului Ioan 
Botezătorul a fost construit chiar în aceşti 
ani tulburi. Prima dovadă scrisă despre 
acest monument religios din Firenze este 
anul 897, când un împărat longobard 
pronunţa o sentinţă judecătorească chiar 
în faţa Baptisteriului. Un alt episod 
important în istoria oraşului Firenze îl 
reprezintă vizita împăratului Carlo Magno 
la Firenze, în secolul al VIII-lea. 

În secolele X-XI apar alte biserici, semn 
că Firenze înflorea din nou. Cele mai 

importante realizări din această perioadă 
sunt casele turnuri, înălţate cu scop de 
apărare, dar care din secolul al XII-lea 
încep să devină locuinţele florentinilor. 

În secolul al XIII-lea încep la Firenze 
marile realizări arhitectonice: sunt 
construite poduri peste Arno, biserici 
monumentale şi primul palat civil din oraş. 
În anul 1252, Firenze bate monedă 
proprie, un florin din aur masiv de 24 
karate, ce devine curând prima monedă 
internaţională. Acesta este şi oraşul 
Firenze al marelui poet Dante Alighieri 
(autorul Divinei Comedii, creatorul limbii 
italiene, născut în 1265 într-un cartier din 
centrul oraşului Firenze), dar şi a lui 
Giovanni Boccaccio (cu al său Decameron). 
Oraşul este în întregime în mâna 
corporaţiilor care se organizează în funcţie 
de meserie: negustori, producători de 
lână, de mătase, de pielărie şi mulţi alţii. În 
1296 se pune prima piatră a Catedralei din 
Firenze, Santa Maria del Fiore, pe de o 
parte centrul religios al oraşului, pe de alta 
centrul politic. Catedrala a fost ridicată pe 
ruinele bisericii Santa Reparata, iar 
construcţia ei a durat 170 de ani. Cupola 
acesteia este a patra ca dimensiune din 
lume şi a fost ridicată cu o tehnică nouă, 
nemaiîntâlnită până atunci, graţie geniului 
lui Filippo Brunelleschi. Tot la sfârşitul 
secolului începe construcţia simbolului 
Republicii Firenze, Palazzo Vecchio, 
rezidenţă a familiei Medici începând din 
secolul al XVI-lea, sediul Parlamentului în 
perioada în care Firenze devine capitala 
Italiei, între anii 1865 – 1870, şi sediul 
Primăriei în zilele noastre. 

Alte mari realizări arhitectonice 
îmbogăţesc aspectul oraşului Firenze şi în 
secolul al XIV-lea: Campanila lui Giotto şi 
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Poarta Sud a Baptisteriului cu scene din 
viaţa Sfântului Ioan Botezătorul. În anul 
1333 însă, râul Arno s-a răzvrătit împotriva 
oraşului Firenze şi acesta a fost acoperit de 
vâltoarea apelor care i-au distrus podurile 
şi toată splendoarea. Apoi a urmat o 
epidemie teribilă de ciumă care a redus 
populaţia la jumătate. Dar Firenze s-a 
ridicat din nou: în 1345 a fost construit şi 
un nou pod care traversează râul Arno 
chiar prin partea sa cea mai îngustă, 
renumitul Ponte Vecchio, singurul pod din 
oraş pe care nemţii nu l-a aruncat în aer în 
timpul retragerii lor din 1944 şi unic în 
lume prin specificele magazine de bijuterii 
construite pe acesta. 

Secolul al XV-lea este secolul marilor 
realizări arhitectonice la Firenze: cupola lui 
Brunelleschi, palate şi biserici în stil 
renascentist. Dar cea mai importantă 
victorie a omenirii în acest secol este 
revoluţia culturală şi socială prin care, 
pentru prima dată în istoria omenirii, omul 
se află în centrul universului. Pentru prima 
dată omul devine arhitectul propriului său 
destin, curajos şi optimist, capabil prin 
puterea raţiunii să-şi construiască drumul 
în viaţă.  

Secolele al XV-lea şi al XVI-lea se învârt 
în jurul celor mai importante personalităţi 
artistice florentine în arhitectură (Filippo 
Brunelleschi), pictură (Sandro Botticelli cu 
Venere, Leonardo da Vinci cu Gioconda), 
sculptură (Michelangelo Buonarroti cu 
David, La Pietà, Donatello) şi mulţi alţi 
artişti care au transformat Firenze într-o 
nouă Atena, un centru artistic şi cultural 
fără egal în Europa şi în lume. Sunt 
secolele lui Cosimo de’ Medici, care a 
reuşit să cucerească oraşele din Toscana, 

creând astfel Marele Ducat al Toscanei cu 
capitala la Firenze.  

În 1861 se înfăptuia Unitatea Italiei 
într-un singur stat şi sub un singur drapel, 
cu capitala la Torino. După Torino, Firenze 
devine capitala Regatului Italiei din 1865 şi 
până în 1870. În aceşti ani, oraşul s-a 
modernizat, devenind un centru politic, 
cultural şi social de seamă. O mare 
realizare urbanistică din acea epocă, Piaţa 
Michelangelo, a oferit florentinilor şi 
turiştilor posibilitatea de a vedea 
panorama oraşului, putându-i admira 
astfel toată splendoarea. 

Frumoasa biserică construită în stil 
gotic Santa Croce – pe care am vizitat-o 
alături de Catedrală - adăposteşte 
monumentele funerare ale lui Dante, 
Donatello, Michelangelo, Galileo Galilei, 
Niccolò Machiavelli şi alţii, în timp ce 
biserica San Lorenzo pe cele ale dinastiei 
Medici. 

Dialectul florentin în care au scris 
Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio şi 
Dante Alighieri este limba din care a luat 
naştere italiana modernă.  

Bucătăria florentină este caracterizată 
de 4 elemente fundamentale: pâinea 
toscană (plată, fără sare, coaptă bine, cu 
coajă crocantă şi miez pufos), uleiul extra-
virgin de măsline, carnea (faimoasa 
„bistecca alla fiorentina”) şi vinul Chianti. 

Centrul istoric din Firenze atrage anual 
milioane de turişti şi a fost declarat de 
UNESCO patrimoniu mondial în 1982. 
Firenze este considerată ca fiind unul 
dintre cele mai frumoase oraşe din lume, 
iar arta, moştenirea istorică şi culturală îşi 
păstrează şi astăzi impactul major în lume. 

Oraşul are de asemenea în Europa un 
impact major în muzică, arhitectură,  
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educaţie, bucătărie, modă, filozofie, 
ştiinţă şi religie. Centrul istoric din Firenze 
are numeroase pieţe elegante, palate 
renascentiste, academii, parcuri, grădini, 
biserici, mănăstiri, muzee, galerii de artă şi 
ateliere. Oraşul a fost de asemenea 
nominalizat, potrivit unui studiu din 2007, 
ca cea mai dorită destinaţie turistică din 
lume. 

Oraşul oferă o gamă largă de colecţii de 
artă, în special cele găzduite de Palazzo 
Pitti şi de Galeria Uffizi. Firenze este 
probabil ultimul oraş conservat al 
Renaşterii din lume şi este considerat de 
mulţi ca fiind capitala italiană a artei. 

Cele câteva ore petrecute la Firenze au 
fost foarte satisfăcătoare, dar, în acelaşi 
timp, ne-au deschis parcă mai mult 
apetitul de cultură, de a cunoaşte mai bine 
minunăţiile acestui pământ, create de 
mâna şi geniul uman, prin harul divin, 
deziderat pe care cu siguranţă îl vom 
împlini şi cu ocazia următorului pelerinaj. 
Pe drumul de întoarcere la Roma am fost 

însoţiţi de trei splendide curcubeie, ca un 
liant între cer şi pământ, între Dumnezeu 
şi cea mai importantă creaţie a Sa, 
fantastic mod de a sfârşi binecuvântata zi 
pe care Divinitatea a dat-o omenirii pentru 
odihnă şi pentru a lăuda în veci 
preasfântul Său nume. 

În drum spre Roma, abia, ploaia s-a 
oprit şi a apărut un frumos şi imens 
curcubeu, semn că vor fi recolte bogate în 
toamnă: grâu, porumb, fructe, etc.. 

Experienţa acestui pelerinaj a fost 
puternică, plină de învăţăminte şi ne-a unit 
şi mai mult în jurul lui Dumnezeu. Ne-am 
întors acasă, la Roma, în jurul orei 21:30 şi 
fiecare dintre noi, mai mult sau mai puţin, 
am intrat pe uşa casei pe la ora 23:00. 

Şi fiecărui pelegrin aş vrea să-i spun că: 
dacă în timpul nopţii te vei deştepta, adu-
ţi aminte de Dumnezeu şi roagă-te. 
Rugăciunea de noapte luminează ca 
soarele toate faptele tale pe care le faci 
ziua. 

Elena IFRIM (Buhuşi – Bacău) 

Prelatul papal, Monseniorul Paolo Mancini, în vizită la a doua 
parohie greco-catolică română din Roma 

Duminică, 2 iunie 2013, probabil ultima 
sărbătoare din parohia Flaminia-Euclide, 
Roma Nord, înaintea vacanţei de vară, dar 
poate şi cea mai frumoasă, cea mai 
delicată, cea mai suavă, pentru că ce poate 
fi mai minunat decât să-i sărbătorim pe cei 
mai mici dintre noi, unicii pentru care Isus 
însuşi a cerut „lăsaţi copiii să vină la Mine” 
şi cu privire la care El ne sfătuieşte pe noi 
toţi să fim ca ei, dacă vrem să intrăm în 
Împărăţia Cerurilor. Da, Ziua 
Internaţională a Copilului a fost sărbătorită 
şi în parohia noastră, dar să nu uităm că de 

această dată a coincis şi cu Ziua Naţională 
a Italiei, ţara noastră gazdă. 

Ca de obicei, programul celei de a 
şaptea zi din săptămână, de binemeritată 
odihnă, a început cu Sfânta Liturghie. 
Aceasta a fost celebrată de către iubitul 
nostru părinte paroh, Serafim VESCAN 
Iulian, însă am fost onoraţi şi de această 
dată de prezenţa părintelui Vasile GORZO, 
dar şi de a Monseniorului Paolo Mancini, 
Secretarul General al Vicariatului din 
Roma. 
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În cuvântul său, părintele Serafim a 
explicat din nou tuturor faptul că, dată 
fiind diferenţa mare din acest an dintre 
datele la care Sfintele Paşti au fost 
sărbătorite în rit latin şi în rit bizantin, în 
timp ce romano-catolicii au ieşit din 
perioada Paştelor, greco-catolicii se află 
încă în cea de-a cincea duminică a 
Paştelor, numită şi duminica 
Samarinencei.  

Monseniorului Paolo Mancini a fost cel 
care a predicat în această duminică. 
Excelenţa Sa şi-a început predica prin a-şi 
exprima fericirea de a fi în mijlocul 
comunităţii noastre, mulţumindu-i 
părintelui Serafim pentru invitaţie. 
Monseniorului . este un cunoscător al 
poporului şi ţării noastre, pe care a vizitat-
o şi căreia-i admiră frumuseţea. Deşi noi, 
românii, ne aflăm departe de casă, spunea 
Monseniorului, totuşi cuvântul lui 
Dumnezeu este cel care ne uneşte pe toţi 
şi, referindu-se la Sfânta Evanghelie din 
această duminică, ne lăsa să înţelegem că 
adevărata foame şi adevărata sete nu pot 
fi curmate decât de către Dumnezeu. Tatăl 
Atotputernic este atât de umil încât ne 
cere ceva nouă, biete creaturi, tocmai 
pentru a ne arăta că El are grijă de fiecare 
dintre noi, aşa păcătoşi cum suntem, şi că 
nimeni nu este departe de El, ci, din 
contră, toţi îi suntem aproape. 

La sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele 
Serafim a înmânat Monseniorului Paolo 
Mancini două cadouri, amintire din partea 
comunităţii noastre. Unul dintre acestea, 
şi anume o icoană orientală reprezentând-
o pe Maica Domnului cu Pruncul Isus în 
braţe, a fost primit cu deosebită bucurie 
de către Excelenţa Sa, care s-a declarat el 
însuşi un împătimit al icoanelor, motiv 

pentru care a şi ţinut să-i binecuvânteze cu 
ea pe toţi cei prezenţi. 

Bineînţeles, a doua parte a zilei s-a 
desfăşurat în teatrul din cadrul parohiei 
San Valentino al Villaggio Olimpico, unde 
preoţilor şi credincioşilor care 
participaseră cu puţin timp înainte la 
Sfânta Liturghie li s-au alăturat şi parohul 
bisericii San Valentino, don Maurizio 
Modugno, împreună cu cei doi 
colaboratori ai săi, don Stefano şi don 
Oscar, dar şi câţiva reprezentanţi ai 
Ambasadei Române la Roma. 

Întâi de toate s-a ţinut un parastas, la 
finele căruia Excelenţa Sa, Monseniorului 
Paolo Mancini, i-a binecuvântat pe toţi şi 
toate bucatele care s-au adus. A urmat 
programul artistic dedicat Zilei Copilului, în 
a cărui deschidere a fost intonat Imnul 
Naţional al României de către un grup de 
copii dintre cei care învaţă limba, cultura şi 
tradiţiile româneşti la Roma, prezentat de 
către doamna profesoară Ileana Luduşan. 
Îmbrăcaţi cu toţii în frumosul nostru port 
tradiţional românesc, au recitat apoi poezii 
şi au intonat câteva cântece patriotice, 
încheindu-şi programul artistic cu „Hai să-
ntindem hora mare!”, spre mai marea 
bucurie a spectatorilor care s-au prins să 
joace hora. 

După ce tuturor copiilor li s-a cântat La 
Mulţi Ani, aceştia au primi flori şi cadouri 
din partea mamelor, a credincioşilor, dar şi 
a părintelui paroh Serafim, care le-a 
înmânat fiecăruia câte o carte de 
rugăciuni. Alte credincioase au recitat în 
continuare poezii atât în română cât şi în 
italiană, au cântat şi au jucat pe muzică 
populară românească, emoţionând şi 
bucurând publicul spectator. 
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Părintele Serafim a făcut o surpriză 
plăcută tuturor prin faptul că i-a întrebat 
pe toţi cei prezenţi dacă le trăiesc părinţii 
sau măcar unul dintre ei. Spre bucuria sa, 
majoritatea au afirmat că le trăiesc 
părinţii. În concluzie, spunea părintele 
paroh, şi noi, cei adulţi, suntem la rândul 
nostru copii şi aducem fericire părinţilor 
noştri. Astfel, cu mic, cu mare, s-au simţit 
cu toţii copii, şi deci sărbătoriţi în această 
zi şi, în acelaşi timp, întorcându-ne copii, 
am simţit că am îndeplinit sfatul pe care ni 
l-a dat Mântuitorul pentru a putea intra în 
Împărăţia Cerurilor. În plus, şi Papa Ioan 

Paul al II-lea, la venerabila vârstă de 83 de 
ani, cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului 
care s-a ţinut la Roma, a declarat că şi el se 
simţea tânăr. 

La sfârşit, părintele Serafim a anunţat 
următorul pelerinaj care se va face la data 
de 29-30 iunie 2013 în San Giovanni 
Rotondo, la mormântul lui Padre Pio. 

Totul s-a încheiat, aşa cum era de 
aşteptat, şi cu satisfacerea gustului, şi nu 
numai a văzului şi auzului, aşadar cu o 
bogată agapă, alcătuită din bunătăţi 
tradiţionale româneşti. 

Ion CONSTANŢA 

Bucuria eternă 

După ce ne-am căit amarnic, ne-am 
mărturisit fără reticenţe, ne-am împlinit 
canonul, am făcut penitenţă, ne-am cerut 
din inimă, suflet şi cuget iertare şi am 
vărsat lacrimile ispăşirii, urmează ca, în 
deplină smerenie şi nu fără cutremur să ne 
iertăm pe noi înşine. 

Psalmul 50, desigur, ne îndeamnă să ne 
cunoaştem fărădelegea şi vrea să ne fie 
păcatul nostru pururea în faţa noastră. 
Iată un sfat admirabil – nu ne vom mai 
interesa de păcatul semenilor, nu-i vom 
mai judeca, vom crede în Dumnezeu. 
Cristos singur poate ca, dintr-o ştersătură 
de burete, să cureţe o întreagă tablă 
neagră plină de păcate, poate albi pelicula 
pe care s-au înregistrat toate faptele şi 
gândurile rele ale unei vieţi omeneşti. 

Străduindu-ne a ierta şi învăţându-ne a 
practica şi iertarea sub formele ei mai 
subtile, ne apropiem de înţelegerea iertării 
divine. De iad, mai degrabă bunătatea şi 
mărinimia Domnului ne feresc, decât 
vrerea noastră. Greu accesibilă ne este 

nobleţea supremă a iertării. Şi misterul stă 
tocmai în aceea că puterea de sus prin 
milă şi dar scoate făptura din întunecimea 
încrâncenării şi-i descoperă lumina de pe 
Golgota, neîngrădită, infinită, biruitoare a 
beznei. 

Să deprindem a crede în iertare, a 
îndrăzni să credem aşa, să ne rugăm a fi 
tămăduiţi de neîndrăzneală. Să ne 
deprindem a nu deznădăjdui ca Iuda – 
care n-a crezut nici că Cristos e de ajuns de 
bun ca să voiască să-l ierte şi nici destul de 
puternic pentru a putea să-l ierte, ci a-l 
urma pe Sfântul Apostol Petru care s-a 
căit, a plâns amarnic şi nu s-a îndoit de 
voinţa iertătoare a Învăţătorului său. 

Să nu pierdem nicio clipă din vedere că 
nu mai suntem sub neînduplecata Lege, că 
suntem sub har, adică sub milă şi 
bunăvoinţă. Să iubim pe toţi oamenii 
pentru Isus; pe Isus, însă, iubeşte-L pentru 
sine. Isus singur se cuvine iubit într-un chip 
aparte, căci e singurul bun şi credincios, 
mai presus decât tot ce ţi-ar putea dărui 
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vreo altă prietenie. Pentru Isus şi în Isus 
să-ţi fie dragi nu numai toţi ceilalţi 
prieteni, dar şi duşmanii; pentru toţi să ne 
rugăm, ca toţi oamenii să-L poată 
cunoaşte şi iubi la rândul lor. 

Fii binecuvântat, Părinte ceresc, Tatăl 
Domnului nostru Isus Cristos, căci te-ai 
îndurat să-ţi aminteşti de noi, sărmanii! 

Părinte al îndurărilor şi Dumnezeule a 
toată mângâierea, îţi mulţumim pentru că 
binevoieşti să ne dai alinare. Fii 

binecuvântat şi mărit întotdeauna, 
împreună cu Fiul Tău unul născut şi cu 
Sfântul Spirit, Mângâietorul, în toţi vecii 
vecilor! 

Tu eşti mărirea şi veselia inimilor 
noastre; Tu eşti nădejdea şi scutul nostru, 
apărător în ziua încercării şi amărăciunii 
noastre. Tu eşti bucuria noastră eternă. 
Amin. 

Pr. Gheorghe 

Rugă 

 
Să ne rugăm la Dumnezeu în zori, 
Când ne începem munca fiecare 
Pe-acest Pământ ce este-al tuturor 
Să ne purtăm ca fraţi, şi nu ca fiare. 
 
 
La prânz, să ne rugăm la Dumnezeu, 
Când pâinea o tăiem, de-mbucătură 
Să ne-amintim, că cei mai mulţi, din greu, 
În lipsuri gem, şi n-au ce pune-n gură. 
 
 
Să ne rugăm la Dumnezeu la cină 
Gândind, când ne-aşternem de dormit 
Că omenirea zace verminină 
Şi nici Isus, o gazdă n-a găsit. 
 
 
Blestemele să le schimbăm în rugă 
Cu grijă să hrănim pe cei flămânzi 
Să punem duşmăniile pe fugă 
Doar în iubire, să găsim izbânzi! 
 

Elena IFRIM (Buhuşi – Bacău) 
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Riassunto per i nostri amici italiani 

Alcune idee dalla lettera pastorale 
pasquale del Cardinale Lucian Mureşan, 
l'Arcivescovo della Chiesa Romena Unita 
con Roma, Greco-Cattolica. Tutto nella 
nostra vita terrena è sottoposto al 
cambiamento e in generale le novità e 
l'ignoto ci spaventano. Forse i 
cambiamenti ci fanno paura perché ci 
ricordano il Grande Passaggio, la morte. 
Ma è proprio questa la Risurrezione di 
Cristo, e cioè la certezza che Esso ci 
prende per la mano nei nostri momenti 
difficili, nei momenti di solitudine e ci 
assicura della Salvezza. Ed è per questo 
che coloro che hanno fede testimoniano la 
vittoria della Risurrezione sul timore dei 
passaggi. Tutto ciò che viviamo in 
quest'Anno della Fede – come, ad 
esempio, il rinuncio al ministero papale da 
parte di Benedetto XVI – non possono che 
prepararci alla Festa Pasquale e ricordarci 
che la vera vita comincia con una tomba. 
Lo ha fatto Cristo e l'uomo, da solo, non 
può offrire che delle tombe. È l'unico Dio 
che può trasformarle in vita. Ci è difficile 
però vedere Cristo Risorto nella miseria 
della vita odierna. Ma se vogliamo 
veramente vederlo, non ci sono ostacoli, 
perché Lui si svela proprio nelle nostre 
sofferenze e nelle nostre lacrime. 

Spunti dell'omelia di Mons. Paolo 
Mancini in occasione della sua visita alla 
nostra comunità il 2 giugno 2013. Sua 
Eccellenza Mons. Paolo Mancini ha 
cominciato la sua omelia ringraziando 
padre Serafino per averlo invitato a 
partecipare alla Divina Liturgia di questa 
domenica, il 2 giugno 2013. Sua Eccellenza 

conosce la Romania che ha visitato e dove 
è rimasto colpito dal rapporto con il sacro. 
Bensì lontani dalla loro patria, i cristiani 
romeni sono uniti a quelli italiani 
attraverso la Parola di Dio nella Liturgia. 
Facendo riferimento al Vangelo letto poco 
prima, Mons. Paolo Mancini ci fa attenti al 
fatto che la donna samaritana va a 
prendere l'acqua proprio nell'ora più calda 
della giornata, stanca dal lavoro, momento 
in cui Gesù le chiede da bere. Questo ci 
insegna che Dio è così umile da chiede 
qualcosa a noi, le sue creature. Inoltre, dal 
dialogo notiamo che la donna a cui il 
Verbo Incarnato si rivolge è peccatrice, 
dunque il Signore lo fa per farci capire che 
Lui viene incontro a ogni peccatore. 
Durante la messa, noi ci nutriamo di Dio, 
mentre Lui si nutre dei nostri affanni, delle 
nostre difficoltà e cattiverie. Le nostre 
vere fame e sete possono essere tolte solo 
dal Signore. Inoltre, la Prima Lettura ci 
mostra come il male che fa l'uomo può 
essere trasformato in bene da parte di Dio. 
I primi cristiani che avevano visto morire 
Gesù vedono morire anche Stefano, 
pensando così che tutto sia finito. Invece, 
la persecuzione incominciata con la morte 
di Stefano fa sì che tutti si disperdono e 
portano la parola di Dio in tutto il 
Mediterraneo. 

 
Il Concilio di Firenze. Negli anni 1437-

1438, ha luogo a Firenze l'ultimo grande 
concilio ecumenico che riunisce l'Oriente e 
l'Occidente al dialogo in vista della ricerca 
dell'unità religiosa, sotto la direzione di 
Papa Eugenio IV e di Giuseppe II, Patriarca 
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di Costantinopoli. Dopo essersi svolti 
alcuni lavori a Basilea (Svizzera) e a Ferrara 
già dall'anno 1431, il concilio si sposta a 
Firenze nel 1438, dove le discussioni si 
concentrano principalmente sulla fonte 
dello Spirito Santo (Padre e Figlio o solo 
Padre), il primato della chiesa di Roma, il 
Purgatorio e la giunga del Filioque nel 
simbolo. Alla fine di mesi interi di dispute, 
i teologi greci accettano in totalità la 
dottrina latina e il 5 luglio del 1439 
entrambi le parti firmano il decreto di 
unione che sarà solennemente proclamato 
il giorno dopo nella Cattedrale di Firenze. 
Per ciò che riguarda i romeni, soprattutto 
quelli della regione di Transilvania, le 
decisioni prese a Firenze sono state alla 
base della creazione della Chiesa Romena 
Unita con Roma, di rito greco-cattolico. 
L'articolo è firmato da padre Serafim 
Vescan Iulian. 

 
Il pellegrinaggio della nostra comunità 

a Firenze. Molto presto nella domenica del 
12 maggio 2013 siamo partiti per Firenze. 
Sulla strada però ci siamo fermati nella 
località Monte San Savino per celebrare la 
Santa Messa in romeno e italiano 
nell'isolato ma bellissimo convento delle 
suore benedettine. Insieme a noi e a padre 
Serafino per concelebrare c'era il suo 
invitato, padre Gheorghe Cristescu. Dopo 
aver anche pranzato nel convento, ci 
siamo rimessi in cammino per raggiungere 
la nostra meta. Una volta arrivati a Firenze 
ha cominciato a piovere con cani e gatti, 
ciò che però non ci ha impediti di visitare i 
luoghi più importanti: il Duomo, il Ponte 
Vecchio, il Comune. Malgrado la pioggia 
incessante, le poche ore passate a Firenze 
sono state soddisfacenti e hanno riempito 

i nostri cuori dalla gioia di aver avuto la 
possibilità di respirare un poco della 
cultura di Firenze, culla del Rinascimento. 
L'articolo è firmato dalla signora Elena 
Ifrim. 

 
La visita di Mons. Paolo Mancini alla 

nostra comunità. La domenica del 2 
giugno 2013, la nostra comunità ha 
festeggiato la Giornata Internazionale dei 
Bambini ed è stata onorata in occasione 
dalla presenza di Mons. Paolo Mancini, 
Segretario Generale del Vicariato di Roma. 
Alla fine della celebrazione della Divina 
Liturgia, Sua Eccellenza ha ricevuto due 
regali, uno dei quali – un'icona orientale 
rappresentando la Vergine Maria con il 
bambino Gesù in braccia – da parte del 
nostro parroco, padre Serafino. Tutti i 
partecipanti alla Santa Messa, celebranti e 
popolo, si sono poi recati assieme verso la 
parrocchia San Valentino del Villaggio 
Olimpico nel cui teatro si è svolto lo 
spettacolo organizzato in onore ai nostri 
bimbi. Qui sono arrivati anche il parroco 
della chiesa San Valentino con i suoi due 
collaboratori e, inoltre, alcuni 
rappresentanti dell'Ambasciata della 
Romania a Roma. Dopo aver cantato, 
ballato, recitato in romeno e in italiano sia 
i piccoli che i grandi, sia gli artisti che gli 
spettatori, tutti quanti si sono poi goduti la 
meravigliosa possibilità di assaggiare dalle 
gustose pietanze tradizionali della cucina 
romena. L'articolo è firmato dal signor Ion 
Constanţa. 

 
La Festa dei Popoli a Roma. Il 19 

maggio 2013, Roma ha vissuto la gioia di 
due grandi feste insieme: la Pentecoste, 
nella chiesa cattolica di rito latino, e la 
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Festa dei Popoli, tenuta come di consueto 
nell'immensa Piazza di San Giovanni in 
Laterano. A mezzogiorno, nella chiesa 
dallo stesso nome, Mons. Matteo Zuppi, il 
Vicario di Roma Centro, ha celebrato la 
Divina Liturgia, aiutato da fedeli di tutte le 
parti del mondo. La nostra parrocchia, 
Flaminia-Euclide, Roma Nord, ha intonato i 
canti finali in lingua romena. Alla fine della 
Santa Messa, i partecipanti hanno 
organizzato nella piazza pranzi con 
pietanze tradizionali. Alle 14:30 è 
cominciato un programma artistico in cui 
la nostra comunità si è esibita alle ore 
16:30 con balli popolari romeni. Verso la 
fine della festa è arrivato anche il sindaco 
di Roma, il signor Gianni Allemano, che ha 
ringraziato a tutti i partecipanti, ma 
soprattutto alla comunità romena. Il padre 
Serafino ha salutato il sindaco e ha 
contraccambiato con affetto. In piazza, 
nella tenda della comunità greco cattolica 
romena sono stati esposti dei materiali 

destinati all'informazione del pubblico 
sulla storia sofferente di questa chiesa e 
dei suoi vescovi martiri. L'articolo è 
firmato da padre Serafim Vescan Iulian. 

 
La gioia eterna. Dopo essersi pentiti, 

confessati, dopo aver chiesto umilmente e 
sinceramente perdono per i nostri peccati, 
occorre sapere perdonare a noi stessi. 
Bisogna avere fede in Dio e non guardare 
ai peccati degli altri, né giudicarli. Bisogna 
imparare a perdonare gli altri ma anche a 
perdonare a noi stessi, perché Cristo 
stesso ci ha perdonati. Amiamo gli uni gli 
altri nel nome di Gesù, però amiamo Gesù 
più di ogni altra cosa. Amiamo altrettanto i 
nostri nemici e preghiamo affinché 
anch'essi possano conoscere e amare 
Cristo e ringraziamo Dio per essere la 
nostra gioia eterna. Il saggio è firmato da 
padre Gheorghe. 

Lavinia LIŢIU 
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15.05.2013: Pelerinajul tradiţional la Sighet, mărturie de credinţă a generaţiilor 
de ieri şi de azi  

În Anul dedicat Credinţei, pe o vremea foarte 
frumoasă dar şi călduroasă, mii de pelerini de la 
Bucureşti, Iaşi, Blaj, Cluj, Oradea, Satu-Mare, din alte 
părţi, mai ales din întregul Maramureş, au fost 
prezenţi sâmbătă, 11 mai 2013, la Pelerinajul 
Tradiţional la Cimitirul Săracilor din Sighetu 
Marmaţiei. Ca în fiecare an, în această zi din luna 
Preasfintei Fecioare Maria, s-a făcut aici pomenirea 
martirilor şi mărturisitorilor Bisericii Catolice şi Greco-
Catolice, a opozanţilor regimului comunist care au 
murit la închisoarea din Sighet, pelerinii şi Ierarhii 
unindu-se în rugăciune şi aducând totodată laudă lui 
Dumnezeu pentru darurile Sale, invocând mila şi 
îndurarea Sa peste Biserica şi peste ţara noastră. 
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PF Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice, 
Arhiepiscopul Francisco-Javier Lozano, Nunţiul Apostolic în România şi Episcopii 
romano-catolici şi greco-catolici din România şi Republica Moldova, au participat la 
procesiunea de la Muzeul Memorial Sighet până la “Cimitirul Săracilor” urmată de 
Sfânta Jertfe Liturgică. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a desfăşurat în cimitirul unde 
odihnesc şi Episcopi catolici ce şi-au dat viaţa pentru credinţă în închisoarea din Sighet, 
în timpul prigoanei comuniste. Din Eparhia de Cluj-Gherla s-au alăturat Episcopului 
Florentin zeci de preoţi, mulţi însoţiţi de grupuri de credincioşi, persoane consacrate şi 
reprezentanţi ai diferitelor asociaţii, precum Reuniunea Mariană, AGRU şi în mod special 
tinerii din ASTRU care au venit în număr mare, pentru a primi în suflete binecuvântarea 
acestor locuri sfinţite de sânge de eroi şi martiri. La începutul Sfintei Liturghii, PS Vasile 
Bizău, Episcopul de Maramureş şi gazda evenimentului a salutat Înalţii Ierarhi, preoţii, 
persoanele consacrate şi pe toţi pelerinii, în mod deosebit pe Membrii Acţiunii Catolice 
din România. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei din Oradea. 

În cuvântul de învăţătură, PF Cardinal Lucian a evocat memoria mărturisitorilor 
greco-catolici cei care “au unit cerul cu pământul”, cei care “nu au trăit aprinzând doar o 
lumânare, ci devenind ei înşişi lumânări aprinse de iubire”. “Noi, astăzi am venit aici 
pentru a contempla, a venera şi a lua aminte, pentru a învăţa să facem şi noi la fel”, a 
subliniat Preafericirea Sa. “Fraţii şi Ierarhii noştri de la Sighet şi din alte părţi, au împlinit 
întru totul cuvintele Mântuitorului de la Cina cea de Taină «Aceasta să o faceţi spre 
pomenirea Mea» (Lc 22,19). Frângând zilnic pâinea, ei au devenit pâine frântă, jertfind 
Trupul Domnului, s-au îndumnezeit, devenind jertfă ei înşişi, frântă şi împărţită pentru 
semenii lor.” Totodată, s-a amintit faptul că în ziua următoare, duminică (12 mai), 
“Biserica Catolică o sărbătoreşte pe Maica Sfântă de la Fatima, unde, în 1917, anul 
apariţiilor, noi eram deja prezenţi în cuvintele şi în lacrimile ei, atunci când vorbea de 
pericolul ca Rusia să îşi răspândească erorile peste tot în lume. În anul 1948, efectele 
acestor erori am început să le simţim în mod concret şi noi înşine, însă Ierarhii noştri, 
preoţii, călugării, călugăriţele, credincioşii ştiuţi şi neştiuţi, toţi cei ce au devenit acest 
«minunat antimis» pe care noi celebrăm Sfânta Liturghie, aveau sufletele pregătite. 
Lumina Învierii le lumina viaţa şi întunericul nu a putut să îi cuprindă, au zâmbit morţii, 
nu cu resemnare sau cu stoicism, ci cu cântarea de biruinţă în inimi: Hristos a Înviat din 
morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.” 

Într-un mesaj transmis de la Sighet, prin intermediul Postului “Radio Maria”, PS 
Florentin, Episcopul de Cluj-Gherla a evocat la rândul său exemplul mărturisitorilor 
credinţei pentru noi, cei de astăzi, mai cu seamă exemplul credinţei lor în Dumnezeu, 
credinţă care a fost mai puternică decât viaţa umană. “Suntem în Săptămâna Luminilor 
în care Raiul este deschis, în care puterea învierii naturii trebuie să ne aducă aminte că şi 
noi am primit prin botez aceeaşi putere, a Învierii. De aceea, cu sufletele deschise, 
privind spre înălţătorul exemplu al mărturisitorilor, să pornim şi noi în pelerinajul 
pământesc al vieţii noastre.” Referindu-se la Procesul de beatificare a Episcopilor morţi 
în faimă de martiri sub regimul comunist, PS Florentin a invitat în primul rând la 
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rugăciune pentru beatificarea lor, dar şi la rugăciune către aceştia, ca puternica lor 
mijlocire să se facă cunoscută chiar prin intermediul unor miracole. De asemenea, 
chipurile, modelele martirilor şi mărturisitorilor credinţei trebuie să fie aduse în faţa 
generaţiilor de azi, să fie prezentate tuturor tinerilor, în şcoli, în seminarii, în cadrul unor 
conferinţe, simpozioane, pentru a fi cunoscuţi şi apreciaţi şi atunci când acest lucru se va 
întâmpla, prin voia lui Dumnezeu procesul de canonizare va putea să fie dus la bun 
sfârşit – acest lucru depinde de fiecare credincios din Biserica Catolică şi Greco-Catolică. 
(după materialul publicat pe BRU.ro de biroul de presă al Eparhiei de Cluj-Gherla) 

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

31.05.2013: Sesiunea de primăvară a sinodului BRU 
În perioada 29-

30 mai 2013 s-au 
desfăşurat la Blaj 
lucrările sesiunii de 
primăvară a 
Sinodului 
Episcopilor Bisericii 
Române Unite cu 
Roma, Greco-
Catolică. Lucrările 
Sinodului, la care au 
participat toţi 
Episcopii greco-
catolici din ţară şi 
străinătate, a 
debutat cu o primă sesiune de lucru la Sediul Arhiepiscopiei Majore, după care, alături 
de mulţimea reunită în Catedrala Arhiepiscopală Majoră, membrii Sinodului Episcopilor 
au participat la un moment cultural-artistic închinat Episcopului Martir Ioan Suciu la 
comemorarea a 60 de ani de la trecerea la Domnul. Episcopul Ioan Suciu (n. 4 decembrie 
1907, Blaj – d. 27 iunie 1953, Închisoarea Sighet) a fost primul Episcop greco-catolic din 
România arestat de autorităţile comuniste în anul 1948, deschizând astfel seria 
Episcopilor arestaţi de regimul comunist şi morţi în închisori pentru fidelitatea lor faţă 
de Biserica lui Cristos. 

Lucrările Sinodului, conduse de Preafericirea Sa Cardinalul Lucian, au abordat 
probleme cu caracter pastoral, liturgic, educativ, administrativ-canonic. Sinodul 
Episcopilor a mai tratat de-a lungul sesiunilor sinodale şi teme de interes atât pentru 
întreaga Biserică cât şi pentru diferitele Eparhii. Printre temele tratate amintim: aspecte 
ale organizării activităţii pastorale în Biserică plecând de la realitatea existenţei 
diferitelor grupuri de laici; aspecte ale reorganizării pastorale în diaspora occidentală; 
formarea teologică – necesitate a promovării valorilor creştine. Comisia Sinodală 
Liturgică a propus lucrări de revizuire a unor cărţi liturgice, precum şi textul unui Acatist 
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pentru cinstirea servului lui Dumnezeu Mons. Vladimir Ghika, a cărui beatificare va fi 
proclamată la Bucureşti în data 31 august a.c. În ceea ce priveşte procesul de beatificare 
a Episcopilor Greco-Catolici morţi în faimă de martir în regimul comunist, Sinodul a 
analizat raportul comunicat de către Postulatorul Cauzei, şi şi-a exprimat satisfacţia şi 
speranţa pentru ca în cât mai scurt timp Episcopii noştri să poată fi cinstiţi aşa cum se 
cuvine. 

Sinodul Episcopilor a luat act cu profundă îngrijorare de recenta propunere 
legislativă a vicepreşedintelui PDL, domnul deputat Ioan Oltean, care “caută prin toate 
mijloacele să oprească retrocedarea proprietăţilor greco-catolice confiscate în 1948 şi 
date de către comunişti Bisericii Ortodoxe … şi consfinţeşte epurarea culturală şi 
religioasă a comunităţii greco-catolice din România începută de către comunişti”. 
Desfăşurate sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria, lucrările Sinodului Episcopilor s-au 
derulat într-un spirit de reală comuniune şi consens general. Sinodul Episcopilor care se 
reuneşte în sesiune ordinară de două ori pe an a stabilit ca următoarea sesiune ordinară 
să aibă loc în perioada 14-17 octombrie 2013, la Blaj. (pr. William A. Bleiziffer, notarul 
Sinodului)
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16.05.2013: Preafericirea Sa Cardinal Lucian despre proiectul de lege 
iniţiat de PDL, considerat anti-greco-catolic 

Preafericirea Sa Cardinalul Lucian Mureşan, 
Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice, a adresat la 16 
mai 2013 o scrisoare domnului Vasile Blaga, 
preşedintele PDL, prin care îşi exprimă “deosebită 
îngrijorare şi nelinişte” faţă de un nou proiect de lege 
anti-greco-catolic, iniţiat de vicepreşedintele PDL Ioan 
Oltean. “Proiectul respectiv caută prin toate mijloacele 
să oprească retrocedarea proprietăţilor greco-catolice 
confiscate în 1948 şi date de către comunişti Bisericii 
Ortodoxe, chiar şi când acestea sunt câştigate în 
instanţă definitiv şi irevocabil”, se menţionează în 
deschiderea scrisorii. “Acest proiect de lege consfinţeşte 
epurarea culturală şi religioasă a comunităţii greco-
catolice din România începută de către comunişti.” 

Soluţia propusă de vicepreşedintele PDL Ioan Oltean de rezolvare a situaţiei acestor 
proprietăţi printr-o comisie mixtă, care să ţină “seama de dorinţa credincioşilor din 
comunităţile care deţin aceste bunuri”, este similară cu poziţia FSN-ului din 1990 ce 
desconsidera dreptul de proprietate. Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean a mai fost 
iniţiatorul unui alt proiect de lege anti-greco-catolic (PL368/2007), care prevedea ca 
proprietăţile greco-catolice confiscate de comunişti să rămână în posesia Bisericii 
Ortodoxe în baza principiului majorităţii. Proiectul respectiv a fost recent respins de 
Camera Deputaţilor. În scrisoarea Cardinalului se explică faptul că Biserica Greco-
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Catolică a propus Bisericii Ortodoxe folosirea alternativă a bisericilor greco-catolice 
confiscate, lucru refuzat de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe. În urma acestei atitudini 
greco-catolicii sunt opriţi să se roage în bisericile lor, fiind nevoiţi ca în multe localităţi să 
îşi desfăşoare serviciile religioase din duminici şi sărbători în case particulare sau săli de 
clasă în şcoli. 

Scrisoarea Cardinalului Lucian Mureşan condamnă de asemenea “manipularea 
grosolană” a opiniei publice pe marginea acestui proiect de lege, care a fost dusă în 
eroare spunându-i-se că “Biserica Ortodoxă să le restituie greco-catolicilor 
proprietăţile”, cum titrau ieri ştirile din presă. “Ne adresăm Dvs direct, în calitatea pe 
care o aveţi de preşedinte al Partidului Democrat Liberal, şi implicit partidului pe care îl 
conduceţi, ca acest proiect ruşinos să fie retras deîndată”, a spus Cardinalul Mureşan. 
“Domnul deputat Ioan Oltean nu este un simplu membru sau parlamentar PDL, ci 
vicepreşedintele acestui partid, ca atare acţiunile domniei sale se înţelege că au în spate 
susţinerea partidului pe care îl reprezintă. Biserica Greco-Catolică cere ca să îi fie 
respectate drepturile în conformitate cu prevederile Constituţiei. Şi noi suntem români, 
am contribuit deplin la făurirea României moderne şi dorim să lucrăm pentru binele ţării 
noastre fără că libertatea religioasă să ne fie îngrădită în vreun fel”, se menţionează la 
finalul scrisorii. 

Conţinutul integral al scrisorii semnate de Cardinalul Lucian Mureşan şi Episcopul 
Curiei Claudiu Pop poate fi găsit pe BRU.ro. 
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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 



2013 mai – iunie Cruce şi Înviere27 

 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  

Cuprins 
Pastorala de Paşti a Preafericitului 
Cardinal Lucian ....................................... 2 
Dumnezeu vine în întâmpinarea 
păcătosului ............................................. 6 
Conciliul de la Firenze (1438-1439) ........ 8 
Pelerinajul la Firenze, leagănul Renaşterii, 
al parohiei Flaminia-Euclide, Roma Nord
 .............................................................. 10 
Prelatul papal, Monseniorul Paolo 
Mancini, în vizită la a doua parohie greco-
catolică română din Roma .................... 16 
Bucuria eternă ...................................... 18 
Rugă ...................................................... 19 
Riassunto per i nostri amici italiani ...... 20 
 

Sommario 
Lettera pastorale per la Pasqua di Sua 
Beatitudine Cardinal Lucian ….…………..…. 2 
Dio viene incontro del peccatore ……..…… 6 
 
Concilio di Firenze (1438-1439 )……..…….. 8 
Pellegrinaggio a Firenze, patria della 
Rinascita, della parrocchia Flaminia-
Euclide, Roma Nord ............................... 10 
Monsignore Paolo Mancini, in visita alla 
seconda parrocchia greco-cattolica 
romena di Roma .................................... 16 
La gioia eterna .……………………………..…... 18 
Preghiera ….……………………………………... ..19 
Rezumat pentru prietenii noştri italieni  20 

 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario 
 

REDACTIA REDAZIONE REDACTIA REDAZIONE REDACTIA REDAZIONE  

Director al revistei şi redactor: 
pr. Serafim VESCAN Iulian; 

Fotografii: 
Rocco Mario POLLA 

Colaboratori: 
pr. Serafim VESCAN, pr. Gheorghe, 

Lavinia LIŢIU, Elena IFRIM, 
Ion CONSTANŢA 

REDACTIA REDAZIONE REDACTIA REDAZIONE REDACTIA REDAZIONE  

CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT  

Preot Serafim VESCAN Iulian: 
PAROHIE: Basilica Sacro Cuore Immacolato 

di Maria ai Parioli  
Via Sacro Cuore Immacolato di Maria 5,  

00197 ROMA 
 

ACASĂ : Via Sacro Cuore Immacolato di Maria ai 
Parioli, nr. 5, Piazza Euclide 

Mobil: 3497307782 ; 
Tel./Fax: 068070359 

E-mail: padreserafino2001@yahoo.it 

CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT CONTACT  

Revista foloseşte ştirile 

oferite de siturile 

BRU.ro şi catholica.ro 






