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Preacinstirea Sfintei Fecioare Maria în artă 

Sfânta Fecioară Maria, ca cea mai 
sfântă dintre femei şi ca una care s-a 
învrednicit de cinstea excepţională de a 
naşte cu trup pe Fiul lui Dumnezeu şi 
Mântuitorul lumii, este venerată ca cea 
dintâi dintre toţi sfinţii, fiind «mai cinstită 
decât heruvimii şi mai mărită fără de 
asemănare decât serafimii». 

Fecioara Maria nu poate fi exclusă din 
viaţa creştinului, din viaţa Bisericii, nu 
poate fi scoasă în afara relaţiei noastre 
personale cu Dumnezeu. Ea este Maica lui 
Dumnezeu, iar dacă Hristos – Fiul ei – este 
«Capul Bisericii» (Ef. 1,22), Biserica este 
Trupul tainic al lui Hristos şi noi suntem 
mădulare ale Trupului lui Hristos, Maica 
Domnului este centrul vieţii Bisericii. Ea nu 
poate fi ignorată din viaţa Bisericii pentru 
că a fost singura vrednică de a purta în 
pântecele ei pe «Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu Celui viu» (Mt. 16,16). 

Fecioara Maria i-a inspirat 
dintotdeauna pe toţi artiştii din toate 
ţările: icoane, statui, sculpturi, mozaicuri, 
vitralii, catedrale, poezii, literatură, cântări, 
opere, simfonii, clopote, filme, timbre, 
iconiţe, steaguri, bijuterii, medalii şi multe, 
multe altele. Este, fără nicio îndoială, 
creatura cea mai cântată şi cea mai lăudată 
din toate culturile şi în toate limbile. 

Cultul Maicii Domnului are în Biserica 
creştină temeiuri biblice. Cinstirea ei a fost 
inaugurată de însuşi Arhanghelul Gavril, 
trimis de Dumnezeu să vestească Fecioarei 
din Nazaret că ea va naşte pe Mesia. 

Cinstirea sau cultul Preasfintei Fecioare 
Maria diferă în Biserica Răsăriteană de cea 
Apuseană în ceea ce priveşte măsura, 
frecvenţa şi formele de manifestare. Arta 

creştină s-a dezvoltat în Evul Mediu, 
leagănul Creştinismului, şi în Orient. 
Occidentul l-a urmat puţin mai târziu, însă, 
spre diferenţă de Orient, unde întreaga 
artă sacră a rămas dominată de arta 
icoanei, în Occident s-a diversificat în mod 
constant, în funcţie de diferitele influenţe 
culturale şi de dezvoltarea gândirii. Dacă 
cele două biserici creştine, cea de Răsărit şi 
cea de Apus, o cinstesc pe Maica 
Domnului, chiar dacă în mod diferit, 
mişcările religioase alternative, deşi 
creştine, nu numai că nu o laudă, dar nici 
măcar nu o amintesc, o ignoră complet 
sau, şi mai rău încă, fac din ea motiv de 
denigrare, de batjocură, şi aceasta în mod 
eronat, deoarece niciun copil, oricât ar 
vrea, nu-şi poate nega mama.  

În tradiţia răsăriteană, ca la ceilalţi 
sfinţi, cinstirea Maicii Domnului în cultul 
public al Bisericii s-a manifestat, încă de la 
început, prin mai multe forme sau 
modalităţi de expresie, dintre care cea 
dintâi ca importanţă este instituirea de 
sărbători sau zile anumite din cursul anului 
bisericesc, consacrate pomenirii şi cinstirii 
ei deosebite. Gradul superior de cinstire 
acordată Maicii Domnului se vede şi din 
numărul mare al sărbătorilor închinate 
amintirii şi supravenerării ei. 

În afară de sărbătorile orânduite în 
amintirea şi în cinstea ei, cultul bizantin al 
Maicii Domnului se exprimă şi prin multe 
alte forme de manifestare. Astfel, avem 
unele cântări şi rugăciuni deosebite 
adresate ei şi încadrate în rânduiala 
tuturor slujbelor bisericeşti. Avem apoi 
slujbe speciale alcătuite în cinstea şi spre 
lauda Sfintei Fecioare, dintre care cea mai 
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veche este Acatistul Născătoarei de 
Dumnezeu sau Acatistul Buneivestiri. O altă 
formă de cinstire a Maicii Domnului a fost 
de la început zidirea de biserici în cinstea şi 
spre pomenirea ei. Zugrăvirea de icoane şi 
pe pereţi a chipului Maicii Domnului şi 
cinstirea acestor icoane constituie o altă 
formă de cinstire a Maicii Domnului în cult. 
Cinstirea Maicii Domnului s-a exprimat în 
cultul public al Bisericii şi prin diferite 
genuri de predici. Tot ca o formă a cultului 
de supravenerare a Maicii Domnului 
putem socoti şi frecvenţa numelor de 
Maria şi Marian la toate popoarele 
bizantine, dar mai ales la români. 

În cadrul acestui material ne vom opri 
asupra temeiurilor biblice referitoare la 
cultul Preasfintei Fecioare Maria, urmând 
ca formele concrete de manifestare să fie 
descrise, pe rând, în numerele viitoare ale 
revistei parohiei noastre. 

Partea I: Temeiuri biblice 

Sfinţii Părinţi care au alcătuit Sinaxarul 
au aşezat praznicele împărăteşti care 
împodobesc coroana anului astfel încât să 
înceapă cu Naşterea Maicii Domnului (8 
septembrie) şi să se încheie cu Adormirea 
Maicii Domnului (15 august). Secretul 
constă în faptul că Pronia divină a rânduit 
ca planul mântuirii neamului omenesc din 
robia diavolului şi a iadului să se facă prin 
mijlocirea Maicii Domnului. 

Pentru aceasta avem temeiuri biblice 
atât din Vechiul cât şi din Noul Testament. 

Vechiul Testament: 
Întreaga scriptură se concentrează 

asupra ei, de la primele file ale cărţii 
Facerii. 

Duşmănie voi pune între tine şi 
femeie, între seminţia ta şi seminţia 
ei; Acela îţi va ţinti ţie capul, iar tu îi 
vei ţinti Lui călcâiul. (Fac 3,15)  
Prima menţiune biblică despre Maica 

Domnului o găsim în Biblie atunci când au 
căzut în păcat Adam şi Eva, iar Dumnezeu îi 
dă pedeapsă şarpelui. Cuvântul femeie, ca 
gen, se referă la o femeie prin care şarpele, 
adică diavolul, a fost biruit, i s-a luat 
puterea. Femeia prin care am căzut este 
Eva, iar femeia prin care diavoul este biruit 
este Fecioara Maria. Femeia dărâmătoare 
este Eva, iar femeia salvatoare este maica 
Domnului. Duşmănia «între seminţia ta şi 
seminţia ei» ne arată lupta între Hristos şi 
diavol. După trup, Hristos este sămânţă din 
trupul Maicii Domnului şi având trup din 
Fecioara Maria înseamnă că lupta lui 
Hristos cu diavolul este şi lupta continuă a 
Maicii Domnului cu diavolul. Femeia a 
biruit, prin naşterea lui Hristos, maica 
Domnului a biruit pe diavol. 

Şi a avut un vis. Iată, o scară era 
sprijinită pe pământ, al cărei vârf 
atingea cerul; iar îngerii lui 
Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe 
ea. (Fac 28,12)  
Maica Domnului este scara pe care s-a 

coborât Dumnezeu la noi, ea a legat cerul 
cu pământul, Dumnezeu s-a întrupat în ea, 
ea este unirea noastră cu Hristos 
Dumnezeul nostru. 

Iar îngerul Domnului i S-a arătat 
într-o pară de foc din mijlocul unui 
rug; şi [Moise] a băgat de seamă că 
rugul ardea, dar rugul nu se 
mistuia. (Ieş 3,2)  
Pe Maica Domnului a mai închipuit-o 

rugul cel aprins, care ardea şi nu se mistuia 
de flacăra focului dumnezeirii, căci ea a 
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fost rugul cel duhovnicesc care a primit în 
sine focul dumnezeirii şi nu s-a ars de el. 

A făcut vase trebuitoare pentru 
masă: talere, căţui, ibrice şi cupe 
pentru turnat, toate din aur curat. 
(Ieş 37,16)  
Maica Domnului a mai fost închipuită 

prin cădelniţa cea cu totul de aur, fiindcă 
ea a purtat în sine focul dumnezeirii. 

A făcut şi sfeştnicul, din aur 
curat, lucrat din ciocan: fusul, 
braţele, cupele, nodurile şi florile lui 
erau cu el un singur trup. Din el 
ieşeau şase braţe: trei braţe dintr-o 
parte şi trei braţe din cealaltă parte; 
un braţ avea trei cupe în chip de 
migdală, cu nodurile şi florile lor; alt 
braţ avea trei cupe tot în chip de 
migdală, cu nodurile şi florile lor; 
aşa aveau toate cele şase braţe care 
ieşeau din sfeşnic. Iar pe fusul 
sfeşnicului erau patru cupe în chip 
de migdală, cu nodurile şi florile lor. 
Cele şase braţe care ieşeau din 
sfeşnic aveau: un nod sub primele 
două braţe, un nod sub alte două 
braţe şi un nod sub ultimele două 
braţe. (Ieş 37,17-24)  
Pe Maica Domnului a închipuit-o 

sfeşnicul cel cu şapte lumini, fiindcă ea a 
strălucit în lume cu toate cele şapte daruri 
ale Duhului Sfânt.  

După aceea a aşezat masa în 
cortul mărturiei, în partea de 
miazănoapte a cortului, în afara 
perdelei, iar pe ea a pus pâinile-
punerii-înaintea-Domnului, aşa cum 
Domnul îi poruncise lui Moise. 
Sfeşnicul l-a aşezat în cortul 
mărturiei, în faţa mesei, în partea 
de miazăzi a cortului, (Ieş 40,20-22) 

Jertfelnicul arderilor-de-tot l-a 
aşezat la intrarea cortului mărturiei, 
iar pe el a adus arderi-de-tot şi 
prinoase, aşa cum Domnul îi 
poruncise lui Moise. Apoi a aşezat 
baia între cortul mărturiei şi 
jertfelnic şi a turnat în ea apă, (Ieş 
40,26-27)  
Maica Domnului a fost închipuită prin 

cortul sicriului şi prin tablele Legii Vechi, 
căci ea este cortul cel sfânt şi sicriu 
însufleţit şi tablă a Legii Darului.  

Şi a fost că a doua zi au intrat 
Moise şi Aaron în cortul mărturiei; şi 
iată că pentru casa lui Levi toiagul 
lui Aaron odrăslise şi-nmugurise şi-
nflorise şi făcuse migdale. (Num 
17,8) 
Maica Domnului a fost închipuită şi prin 

toiagul lui Aaron care a odrăslit, căci şi ea a 
răsărit din părinţi sterpi şi neroditori şi 
întru feciorie petrecând, de la Duhul Sfânt 
a zămislit şi a născut pe Hristos. 

I-l voi arăta, dar nu acum; îl fericesc, 
dau nu mi-i aproape:o Stea va răsări 
din Iacob,un Om se va ridica din 
Israel şi va zdrobi căpeteniile 
Moabului, şi pe toţi fiii lui Set îi va 
prăda. (Num 24,17)  
Steaua ce răsare din Iacob este Fecioara 

maria, iar din ea va răsări Soarele Dreptăţii. 
Maica Domnului este ca o stea, care 
vesteşte apariţia Zorilor mântuirii, apariţia 
lui Hristos Soarele Veşniciei. 

Iată, eu pun un maldăr de lână 
pe arie; şi dacă roua va fi numai pe 
maldărul de lână, iar încolo, peste 
tot locul, uscăciune, atunci voi şti că 
prin mâna mea îl voi mântui pe 
Israel, aşa cum ai spus»(Jd 6,36-40). 
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Maica Domnului este Lâna cea plină de 

roua Dumnezeirii. Peste tot a fost 
uscăciune, peste tot se simţea lipsa lui 
Dumnezeu, numai în pântecele Maicii 
Domnului se simţea roua Dumnezeirii. 
Maica Domnului este singura care s-a 
îmbibat deplin de roua Dumnezeirii lui 
Hristos. Tu, Fecioară, eşti Lâna rourată de 
Dumnezeire. 

Şi s-a ridicat David, el şi tot 
poporul care era cu el, precum şi o 
seamă din dregătorii lui Iuda, şi au 
mers pe calea urcuşului ca să aducă 
de acolo chivotul lui Dumnezeu, 
deasupra căruia este chemat 
numele Domnului puterilor, Cel ce 
şade pe heruvimii de deasupra. Şi a 
pus chivotul Domnului într-un car 
nou, luându-l din casa lui Aminadab 
– care locuia pe deal; iar Uza şi fraţii 
săi, fiii lui Aminadab, mânau carul, 
în timp ce fraţii săi mergeau 
înaintea chivotului, iar David şi toţi 
fiii lui Israel erau jucând înaintea 
Domnului, cu instrumente 
răsunătoare şi cu cântări şi cu harpe 
şi cu alăute şi cu tobe şi cu ţimbale şi 
cu fluiere. (2Rg 6,2-5).  
Şi în versetele 6-17 există referiri la 

Maica Domnului, întruchipată de chivot. 
Maica Domnului a fost închipuită şi prin 
chivotul Legii Vechi înaintea căruia a săltat 
de bucurie David proorocul şi împăratul. 

Stătut-a împărăteasa de-a 
dreapta ta, în haină ţesută cu aur şi-
n ape lucioase învârstată. Ascultă, 
fiică, şi vezi şi pleacă-ţi urechea şi 
uită poporul tău şi casa părintelui 
tău, că Împăratul îţi va dori 
frumuseţea, că El este Domnul tău. 
Lui I se vor închina cu daruri fiicele 

Tirului, feţei Tale i se vor ruga 
bogaţii poporului. Slava fiicei 
Împăratului e toată înlăuntru, 
îmbrăcată-n ţesături de aur şi-n ape 
lucioase învârstată. Fecioarele ce-i 
urmează vor fi aduse Împăratului, 
Ţie îţi vor fi aduse cele ce-i sunt 
aproape (Ps.44, 9-14). 
Cea care L-a născut pe Împăratul 

Hristos este Maica Domnului. Se vor aduce 
fecioare în urma ei, aceasta datorită 
faptului că şi ea este fecioară. Fecioarele 
aduse în cinstea ei sunt călugăriţele şi 
călugării, care trăiesc viaţă feciorelnică, la 
fel ca Maica Domnului. Călugării şi 
călugăriţele sunt prietenii cei adevăraţi ai 
Maicii Domnului, dacă o urmează pe ea, 
trăind necăsătoriţi şi în curăţie. 

Vezi tu, iubito, cât eşti de frumoasă? 
Frumoasă-mi eşti cu ochii tăi ca două 
porumbiţe sub vălul tău de nuntă, cu părul 
tău ca un ciopor de capre mijind, şerpuitor, 
pe Galaad; (Cânt.4,1) 

Tu inima din mine mi-ai robit-o, 
o, sora mea, mireasa mea, tu inima 
din mine mi-ai robit-o cu-o singură 
privire şi cu-n şirag de la grumazul 
tău. (Cânt.4,9)  
Mirele este Hristos, care vorbeşte 

despre Biserica sa şi simbolic despre mama 
sa, cea mai frumoasă între femei, deoarece 
a purtat un Dumnezeu în ea. 

Că-n zilele de pe urmă fi-va 
muntele domnului – cu casa lui 
Dumnezeu – la vedere pe culmea 
munţilor şi se va înălţa deasupra 
colinelor şi toate neamurile vor veni 
la el. (Is.2,2)  
Maica Domnului este muntele cel sfânt 

întru care a binevoit Dumnezeu. 
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Pentru aceasta, Domnul Însuşi vă 

va da un semn: Iată, fecioara va 
purta în pântece şi va naşte fiu şi-L 
vor chema cu numele de Emanuel. 
(Is 7,14) 
O fecioară putea să nască numai cu 

puterea lui Dumnezeu. Maica Domnului a 
fost fecioară înainte de naştere, în naştere 
şi după naştere. Dacă Dumnezeu s-ar fi 
născut ca unul dintre noi, n-ar mai fi fost 
Dumnezeu. Trebuia să se nască mai presus 
decât legile firii, trebuia să arate că este 
Dumnezeu. Dacă se năştea dintr-o femeie 
de rând, Dumnezeirea era ceva de rând. 
Dar cu cât est Dumnezeu mai presus de noi 
oamenii, aşa este şi naşterea lui 
Dumnezeiască. 

Şi mi-a zis Domnul: «Uşa aceasta 
va fi încuiată; ea nu se va deschide 
şi nimeni nu va trece prin ea; (Iz 
44,2) 
Uşa cea închisă este Maica Domnului. 

Ea nu s-a deschis şi n-a intrat niciun om 
prin ea, dar Domnul Dumnezeul lui Israel, 
Isus Hristos a intrat prin Maica Domnului în 
lume. Dar, fiindcă a intrat Dumnezeu prin 
ea, uşa fecioriei a rămas închisă, nu i s-a 
stricat fecioria, a rămas fecioară şi după 
naştere. Acesta este cuvântul Domnului, că 
Maria este Uşa prin care a trecut 
Dumnezeu şi ea rămâne tot fecioară. Aici 
este arătată pururea fecioria Maicii 
Domnului, Născătoarea de Dumnezeu.  

Noul Testament: 
Şi intrând îngerul la dânsa, i-a 

zis: «Bucură-te, ceea ce eşti plină de 
har, Domnul este cu tine. 
Binecuvântată eşti tu între femei!» 
(Lc 1,28)  

Îngerul Gavriil i se închină aducându-i 
salutarea: «Bucură-te». Bunavestire are loc 
în luna a şasea, în septembrie a avut loc 
vestea naşterii lui Ioan Botezătorul, iar 
acum după şase luni are loc bunăvestirea 
Naşterii lui Isus Hristos. Din 25 septembrie 
până în 25 martie sunt 6 luni, de aici 
prăznuim Bunavestire la 25 martie. 

Şi răspunzând îngerul, i-a zis: 
«Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine 
şi puterea Celui-Preaînalt te va 
umbri; pentru aceea şi Sfântul Care 
Se va naşte din tine Fiul lui 
Dumnezeu Se va chema. Şi iată, 
Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea 
fiu la bătrâneţea ei, şi aceasta este a 
şasea lună pentru ea, cea numită 
stearpă. (Lc.1,35-36) Iar Maria a zis: 
«Iată, roaba Domnului. Fie mie după 
cuvântul tău!» Şi îngerul a plecat de 
la dânsa. (Lc.1,38)  
Are loc un dialog între Maica Domnului 

şi înger, în care ea arată că nu ştie un 
bărbat, apoi cântă un imn de laudă lui 
Dumnezeu, că a ales-o să-L nască pe 
Hristos. 

şi a strigat cu glas mare şi a zis: 
«Binecuvântată eşti tu între femei şi 
binecuvântat este rodul pântecelui 
tău. Şi de unde cinstea aceasta, ca 
să vină la mine Maica Domnului 
meu?» (Lc.1,42)  
Prima persoană care-i dă Mariei numele 

de Maica Domnului este Elisabeta. 
că El a căutat spre smerenia 

roabei Sale;că, iată, de acum mă vor 
ferici toate neamurile; (Lc.1,48)  
Maica Domnului a profeţit despre sine. 

Maria este Proorociţă, şi-a vestit viitorul ei. 
Şi a fost că pe când spunea El 

acestea, o femeie din mulţime, 
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ridicându-şi glasul, I-a zis: «Fericit 
este pântecele care Te-a purtat şi 
pieptul la care ai supt! Iar El a zis: 
aşa este...» (Lc 11,27)  
Isus Hristos confirmă acest glas, că 

Mama Lui este fericită şi zice că Aşa este. 
Maria este purtătoarea lui Hristos în 
pântecele ei şi ea este cea care L-a alăptat, 
haideţi s-o fericim împreună ci Isus Hristos, 
care o fericeşte. 

Şi-un mare semn s-a arătat în 
cer: O Femeie înveşmântată cu 
soarele; şi sub picioarele ei, luna; şi 
pe capul său, o cunună din 
douăsprezece stele. (Ap 12,1) 
Soarele dreptăţii este Isus Hristos, Cel 

ce a adus tămăduiri cu razele Dumnezeirii 
Sale. Cea care s-a îmbrăcat în Soarele 
Dreptăţii este Fecioara Maria, singura 

femeie îmbrăcată cu Soarele Hristos este 
Maica Domnului. Cu Soarele Dreptăţii 
numai Maica Domnului a fost îmbrăcată în 
lume, înseamnă că şi în cer numai ea poate 
să fie. Luna de sub picioarele ei arată 
schimbarea tuturor, iar Maria rămâne 
neschimbată. Pe cap cununa de 12 stele îi 
arată pe cei 12 Apostoli care au slăvit-o şi 
au fericit-o, iar acum şi ei se fericesc lângă 
ea în ceruri. Ce a văzut David, pe 
Împărăteasa, acum o vede şi Ioan în 
Apocalipsă. Întreaga Sfântă Scriptură o 
slăveşte pe Maica Domnului, care a născut 
un Dumnezeu îmbrăcat cu trup din trupul 
ei. Cine o slăveşte pe ea, acela slăvit va fi în 
vecii vecilor. Amin! 

Va urma... 
Preot Serafim VESCAN Iulian

Sfânta Răbdare 

Răbdarea creştinească este în mod cert 
o nevoinţă foarte grea, pentru că cere
trăire până la sfârşit şi dezrădăcinarea 
patimilor care se află în adâncul nostru: 
iritarea, supărarea, mândria, mânia, 
răzbunarea şi altele asemenea. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la 
răbdare, nu numai să ne uşureze viaţa 
pământească de duşmănoasele ciocniri 
reciproce (măcar că şi aceasta vine ca o 
binecuvântată urmare a răbdării), ci ca să 
ne mobilizeze în lupta susţinută cu 
patimile şi demonii şi în acest mod să ne 
conducă la veşnica izbăvire din ele. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuieşte să 
răbdăm fără de sfârşit. Acestă răbdare ne 
va învâţa să nu săvârşim păcatele mâniei, 
răutăţii şi răzbunării în faţa lui Dumnezeu, 
să ne desăvârşim în smerenie şi să ne 

asemănăm lui Cristos, care este chipul 
răbdării: „El a pătimit pentru voi, lăsându-
vă pildă ca să păşiţi pe urmele Lui, care n-a 
săvârşit niciun păcat, nici n-a aflat vicleşug 
în gura Lui şi Care, ocărât fiind, nu 
răspundea cu ocară; suferind, nu 
ameninţa, ci Se lăsa în ştirea Celui Ce 
judecă cu deptate” (1Pt 2,21-23). 

Cristos a răbdat nevinovat, iar noi 
suntem vinovaţi. El nu a dat niciun temei 
ca să fi muncit, iar noi merităm 
comportarea rea faţă de noi. Pentru 
aceasta, cu şi mai mare pregătire suntem 
datori să răbdăm tot felul de duşmănii, 
nenorociri şi rele, astfel încât prin ele şă ne 
plătim păcatele şi să ne apropiem de Cel 
mai mare Răbdător, Cristos 
Răscumpărătorul. 
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Dumnezeu cu înţelepciune a rânduit să 

răbdăm, ca să ni se dea prin aceasta 
posibilitatea ca încă de aici să purtăm 
canonul păcatelor noastre şi să ne curăţăm 
sufletele. 

Suntem plini de toată nedreptatea. Şi 
trebuie să dorim să răbdăm de la oameni 
toată nedreptatea, ca să se arate peste noi 
în această viaţă judecata dumnezeieştii 
dreptăţi (Rm 2,3), aceasta ca să nu 
răspundem la înfricoşata judecată pentru 
că am încălcat uneori dumnezeiasca 
dreptate. Dacă cu mărinimie răbdăm 
nedreptăţile oamenilor, vom răscumpăra 
nedreptăţile noastre ce ţin de 
dumnezeiasca lege. 

Cristos spune: «Şi cu măsura cu care 
măsuraţi, vi se va măsura» (Mt 7,2). 
Aceasta înseamnă: dacă tu ierţi pe aceia 
care săvârşesc nedreptăţi privitoare la 
tine, şi Dumnezeu îţi va ierta nedreptăţile 
tale. Dacă tu eşti îngăduitor, şi Dumnezeu 
va fi îngăduitor cu tine. Însă dacă tu nu 
poţi să suporţi cu răbdare nici cea mai 
mică nedreptate împotriva ta, cum ai vrea 
ca Dumnezeu să-ţi ierte nedreptăţile tale 
strigătoare la cer împotriva Lui? 

Răbdarea creştinească e o grea 
nevoinţă. Dureroase de purtat sunt înseşi 
împrejurările exterioare, care ne supun 
permanent la grele ispite cel mai adesea 
din cruzimea omenească, din răutate şi 
nedreptate. Printre virtuoasele noastre 
sforţări de a răbda, se ridică în inima 
noastră puternice patimi: iritarea, 
supărarea, ieşirea din fire, încântarea de 
sine, iubirea de sine, mândria, răutatea, 
ura, mânia şi altele. Cum poate omul să fie 
răbdător prin atât de multe şi de rele 
iritări din afară ale nervilor noştri, cât şi 
prin prezenţa permanentă a propriilor 

noastre imbolduri păcătoase spre 
nerăbdare, venite din interior? Răbdarea 
firească nu ajunge nicăieri. Rabzi, rabzi şi, 
în cele din urmă, izbucneşti. 

Din punctul de vedere al idealului 
desăvârşirii creştine, aceasta nu este 
răbdare. «Adevărata răbdare, răbdarea 
până la sfârşit» (Mt 24,13) nu este în 
puterea oamenilor, ci este darul lui 
Dumnezeu dat sufletelor smerite. Cine s-a 
nevoit să se smerească, după cum s-a 
arătat deja mai înainte în legătură cu 
dobândirea smeritei cugetări, s-a 
învrednicit să primească de la Dumnezeu 
marele dar al răbdării harice. Şi atunci el 
va fi în stare să rabde şi lucrurile de 
nesuportat din punct de vedere omenesc. 
Este cu neputinţă omului să afle atâta 
putere, ca să-şi poarte propriile lui 
necazuri, dacă Dumnezeu nu i-o dăruieşte. 
Ea se dobândeşte prin stăruinţa în 
rugăciune şi prin vărsarea de lacrimi 
(Sfântul Efrem Sirul). De aceea îndurătorul 
nostru Părinte, atunci când binevoieşte să 
uşureze starea adevăraţilor lui fii, nu le 
ridică ispite, ci le dă răbdare în ispite. 

Şi ei întinzând mâna răbdării lor, 
primesc toţi aceste bunătăţi, spre 
desăvârşirea sufletelor lor. 

În acest sens, Sfântul Apostol Petru 
sfătuieşte pe creştini să-şi dea toată 
străduinţa şi să adauge la răbdare evlavia, 
la evlavie, iubirea frăţească, iar la iubirea 
frăţească, dragostea (2Pt 1,6-7). 

Răbdarea este necesară în cel mai înalt 
grad fiecărui om în lucrarea mântuirii. 
Pentru ea se iartă păcatele. Prin ea creşte 
îndrăzneala noastră înaintea Domnului. 
Mulţumită ei, primim de la Dumnezeu 
mângâierea şi veselia cea veşnică. 
Dumnezeul a toată mângâierea ne ajută în 
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aceasta, după cuvintele Sfântului Apostol 
Pavel: «că precum prisosesc patimile lui 
Cristos întru noi, aşa prisoseşte prin 
Cristos mângâierea noastră» (2Cor 1,3-5). 
Răbdarea creştinească este legată 
indisolubil cu credinţa, speranţa şi 
dragostea către Dumnezeu. Cum fără 
credinţă este cu neputinţă să placi lui 
Dumnezeu (Evrei 11,6), tot la fel fără 
credinţă nu se află în om impulsuri 

puternice şi trainice spre răbdare. Însăşi 
speranţa că Dumnezeu ne va milui pentru 
răbdarea noastră hrăneşte această virtute. 
Iar dragostea ridică răbdarea până la 
treapta puterii de neînfrânt, pentru că ea 
o învaţă la jertfă şi lepădare de sine. 
«Domnul îndelung rabdă pentru noi, 
nevrând să piară cineva, ci toţi să vină la 
pocăinţă» (2 Pt 3,9). 

Pr Gheorghe CRISTESCU 

Pelerinajul parohiei Flaminia-Euclide, Roma Nord 
la Sanctuarul San Michele Arcangelo (Sf. Arhanghel Mihai) 

şi la San Giovanni Rotondo – Sf. Padre Pio 

“Da, să căutăm singurătatea, dar faţă 
de aproapele nostru să nu fim lipsiţi de 
iubire.” (Sfântul Padre Pio) 

Cu ajutorul Bunului şi Multînduratului 
Dumnezeu cel în Treime lăudat şi cu 
purtarea de grijă a părintelui nostru 
Serafim Vescan Iulian, am pornit în liniştea 
nopţii de 29 iunie 2013 spre sanctuarul 
San Michele Arcangelo (Sfântul Arhanghel 
Mihai) – un drum al trezirii şi ostenelilor, 
cu bătăile de clopot ale tuturor inimilor 
celor care au lăsat toate pentru a se 
retrage o clipă din tumultumul 
cotidianului, spre bucuria inimii oferite 
nouă de către Arhanghelul Mihai şi Sfântul 
Pio – un drum cu lacrimi şi păreri de rău 
pentru toate cele săvârşite cu voia sau fără 
voia noastră. 

Cu glas domol am început pe autocar 
Rugăciunile Novenei, Paraclisul Maicii 
Domnului şi rugăciunile de seară – 
invocând ajutorul Sfântului Pio – pentru 
pelerinajul pe care-l începusem, din iubire 
faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, 
toţi fiind un singur Spirit şi un singur trup: 
„Într-un Duh (Spirit) ne-am botezat noi 

toţi, ca să fim un singur trup” (1 Corinteni 
12,13), iar Spiritul Sfânt, care este un Spirit 
al dragostei şi păcii, nu numai că uneşte 
personalităţi izolate, ci totodată devine în 
fiecare suflet în parte izvorul păcii şi 
plenitudinii lăuntrice. 

Odată cu apariţia zorilor, ajungem la 
Sanctuarul Sfântului Arhanghel Mihai. Aici 
începem cu evlavie Acatistul Sfinţilor 
Arhangheli Mihai şi Gabriel, pregătindu-ne 
pentru Sfânta Liturghie. Toţi pelerinii 
participă la Sfânta şi Dumnezeiasca 
liturghie, pregătiţi fiind pentru a se 
împărtăşi cu Trupul şi Sângele 
Mântuitorului nostru Isus Cristos. În finalul 
Sfintei Liturghii s-a săvârşit parastas 
pentru cei repausaţi în Domnul. 

Sanctuarul San Michele Arcangelo se 
află pe Muntele Sant'Angelo, în provincia 
Foggia, şi este unul dintre cele mai vechi 
locuri de cult ale creştinătăţii. Sanctuarul a 
fost ridicat pe locul grotei în care, între anii 
490 şi 493, Arhanghelul i-a apărut unui 
episcop. Longobarzii care s-au convertit la 
creştinism au fost în mod deosebit 
devotaţi Sfântului Arhanghel Mihai. Într-
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adevăr, acesta a şi devenit ulterior 
Sanctuarul Naţional al Longobarzilor, care 
de-a lungul secolelor a fost vizitat de 
pelerini iluştri, papi (Papa Ioan Paul al II-
lea), sfinţi şi suverani. A rămas celebru însă 
episodul din anul 1216, când pelerin la 
sanctuar a fost chiar Sfântul Francesco 
d'Assisi, care a incizat semnul crucii sub 
forma literei „T” pe o piatră aflată la 
intrarea în grotă. Demn de menţionat este 
faptul că şi părintele Pio a fost foarte 
devotat Sfântului Mihai. De asemenea, în 
acest Sanctuar se poate obţine Indulgenţa 
Plenară. 

Cu aleasă bucurie spirituală continuăm 
pelerinajul la Mănăstirea Sfântului Pio, San 
Giovanni Rotondo. Aici fiecare clădire, 
fiecare loc vorbesc despre viaţa dăruită cu 
jertfă şi bucurie spirituală de Sfântul Pio 
faţă de toţi şi toate, dar mai ales faţă de 
cei săraci, de cei în suferinţă. Vorbele tac 
într-o linişte profundă. Vorbeşte Sfântul 
Pio. Vizităm rugându-ne şi vizualizăm viaţa 
dăruită a marelui trăitor. Ne-am recules în 
faţa Sfintelor Moaşte care sunt expuse 
permanent începând cu luna iunie într-un 
sicriu din sticlă în biserica nouă, o 
catedrală a liniştii, iar mozaicul din interior 
dezvăluie sacralitatea locului. Padre Pio ne 
priveşte amintindu-ne: “Da, să căutăm 
singurătatea, dar faţă de aproapele nostru 
să nu fim lipsiţi de iubire”. 

Situat în partea de sud-vest a Muntelui 
Gargano, localitatea San Giovanni Rotondo 
a luat fiinţă aproximativ în anul 1000, când 
câţiva locuitori din apropiere au început 
să-şi construiască casele în jurul unei 
mănăstiri consacrate Sfântului Ioan. 
Oraşul, care ulterior s-a dezvoltat, a fost 
lovit în anul 1656 de o cumplită epidemie 
de ciumă curmată în mod miraculos de 

către Sfântul Mihai, în urma rugăciunilor 
adresate acestuia de către populaţie şi 
episcop. 

Călugării capucini au apărut în San 
Giovanni Rotondo în 1540, când au ridicat 
crucea care se poate admira şi astăzi în 
piaţa din faţa mănăstirii. 

Adevărata istorie a oraşului începe însă 
în vremurile moderne şi va fi indisolubil şi 
pentru totdeauna legată de părintele Pio, 
care în anul 1916 a ajuns pentru prima 
dată la mănăstirea Santa Maria delle 
Grazie, în jurul căreia nu exista pe atunci 
nici urmă de suflet. Găzduindu-l între 
zidurile sale pe părintele Pio, mănăstirea 
devine curând o oază de sfinţenie. În 
primii doi ani de rezidenţă la San Giovanni 
Rotondo, Părintele Pio se dedică vieţii 
religioase trăite cu sfinţenie şi îndeplinirii 
scrupuloase a funcţiei de director al 
Colegiului serafic, acestora unindu-le 
activitatea preoţească de îndrumare 
spirituală a unui număr din ce în ce mai 
mare de suflete. 

Sfântul Pio da Pietrelcina, pe numele 
său original Francesco (prin vrerea mamei 
sale, devotată Sfântului Francesco d'Assisi) 
Forgione, s-a născut la Pietrelcina în 25 
mai 1887. Dorinţa de a deveni preot îi fu 
insuflată de către un călugăr care trecea 
periodic prin Pietrelcina pentru a strânge 
fonduri. În primăvara anului 1902, la doar 
14 ani, ceru să intre în mănăstire, lucru 
care i se aprobă în toamna aceluiaşi an. La 
începutul lui 1903 are două viziuni, una în 
care i se prefigurează o luptă continuă cu 
diavolul şi alta în care Dumnezeu şi 
Fecioara Maria îl asigură de protecţia lor, 
după care începe noviziatul capucin şi 
devine „Fra' Pio”. La sfârşitul anului de 
noviziat depune voturile simple (de 
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sărăcie, castitate şi supunere), iar în 1907 
voturile solemne. În anul 1909 devine 
diacon, urmând ca la data de 10 august 
1910 să fie hirotonit preot, printr-o 
hotărâre excepţională a episcopului, 
deoarece dreptul canonic al acelor vremuri 
prevedea vârsta minimă de 24 de ani, în 
timp ce Pio avea doar 23. 

În această perioadă îi apar stigmatele, 
însă despre acest lucru se hotărăşte să 
vorbească abia în toamna lui 1911. Când, 
bolnav de plămâni, în anul 1916 ajunge la 
San Giovanni Rotondo, Fra' Pio cere şi i se 
aprobă să rămână în mănăstirea de aici. În 
1918 are o viziune în care un anumit 
personaj îl străpunge cu o lancie şi în urma 
căreia rămâne cu o rană permanent 
deschisă, iar mai apoi rpimeşte stigmatele 
ca urmare a unei alte viziuni, în timp ce 
persoana sa începu să emane un parfum 
inexplicabil de floare. 

Vestea apariţie stigmatelor făcu 
înconjurul lumii, iar San Giovanni Rotondo 
deveni loc de pelerinaj pentru persoanele 
care sperau să obţină haruri. Pelerinii i-au 
atribuit meritul câtorva convertiri şi 
vindecări neaşteptate, datorită 
rugăciunilor sale. Popularitatea părintelui 
Pio a început să crească prin viu grai, 
punând astfel localitatea San Giovanni 
Rotondo în faţa necesităţii de a face faţă 
unui număr din ce în ce mai crescut de 
vizitatori. 

Vaticanul începea să se îngrijoreze de 
această situaţie, despre care nu ştia prea 
multe şi pe care o considera doar o 
înşelăciune în numele bisericii catolice, 
motiv pentru care au fost dispuse cercetări 
la faţa locului, în urma cărora părintele Pio 
fu declarat nimic altceva decât un psicopat 
care şi-a autoprovocat rănile şi deci un 

impostor. Drept rezultat, în anul 1923 este 
emis un decret prin care se nega 
caracterul supranatural al fenomenelor din 
viaţa părintelui Pio, iar creştinilor li se 
cerea să nu creadă şi să nu meargă la San 
Giovanni Rotondo. Dat fiind faptul că 
credincioşii nu luau prea mult în seamă 
acest decret, în cele din urmă părintelui 
Pio i s-a interzis să mai celebreze Sfânta 
Liturghie şi să spovedească.  

După zece ani, în 1933, papa Pio XI 
ridică restricţiile impuse părintelui Pio, 
însă, în realitate, acestea s-au menţinut în 
continuare. La cerea papei Giovanni XXIII 
se fac din nou cercetări la adresa 
părintelui Pio. Din 1964, noul papă Paolo 
VI îi redă părintelui Pio posibilitatea de a 
celebra Sfânta Liturghie, chiar şi public. În 
dimineaţa zilei de 23 septembrie 1968, 
părintele Pio încetă din viaţă la vârsta de 
81 de ani, iar la înmormântarea sa au 
participat peste o sută de mii de persoane 
din întreaga Italie. 

La numai un an de la moartea părintelui Pio 
încep procedurile legale destinate sanctificării 
sale, care întâmpină însă o multitudine de 
dificultăţi din partea celor care se declarau pe 
faţă duşmanii săi. În 1983 aşadar începe 
propriu-zis procesul de canonizare, pentru ca în 
1990 să fie proclamat preasfânt, în 1999 
declarat preafericit, iar abia în 2002 numit de 
către Papa Ioan Paul al II-lea „Sfântul Pio da 
Pietrelcina”, sărbătorit în 23 septembrie, care 
coincide cu data plecării sale la cer. Printre 
semnele miraculoase care îi sunt atribuite se 
numără stigmatele pe care le-a purtat timp de 
50 de ani, darul bilocaţiei (a prezenţei simultane 
în două locuri diferite), profezia şi capacitatea 
de a citi în inimile şi mintea persoanelor. De 
asemenea, îi sunt atribuite şi numeroase 
miracole de vindecare. 
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Începând cu anul 2010, moaştele 

Sfântului Pio au fost mutate în noua 
biserică ce-i poartă numele, iar de la 1 
iunie a acestui an sunt expuse permanent 
venerării publice. Şi în prezent, mănăstirea 
în care Sfântul Pio şi-a petrecut aproape 
întreaga existenţă terenă continuă să 
exercite un farmec irezistibil asupra 
tuturor celor care o vizitează, indiferent 
dacă unii îşi regăsesc credinţa pierdută sau 
alţii aud în interiorul lor vocea misterioasă 
a sfântului care le vorbeşte despre 
fericirea pură a vieţii dedicate lui 
Dumnezeu şi semenilor. 

Am coborât de la Ierusalim la Ierihon, 
ajungând la parohia noastră, iar pe drum 

am recitat Rugăciunea Sfântului Rozar. 
Concluzionând şi de data aceasta, 
catolicitatea bisericii înseamnă că biserica 
este o anumită unitate de viaţă, o 
frăţietate sau comuniune, o unire în 
dragoste, o „viaţă în comun”. Imaginea 
Trupului este porunca iubirii. „Sfântul 
Apostol Pavel cere de la voi a astfel de 
iubire, o iubire care ar trebui să ne lege 
laolaltă, încât să nu mai fim separaţi unul 
de altul... şi Sfântul Ioan Hrisostom 
afirmă... Sfântul Pavel cere ca unirea 
noastră să fie atât de deplină ca a 
mădularelor unui trup”.  

Mihaela şi Petrică MACOVEI 

Sărbătoarea Popoarelor la Roma 

Într-o zi frumoasă de primavară, 19 mai 
2013, care în acest an a coincis cu 
Sărbătoarea Rusaliilor sau Coborârea 
Spiritului (Duhului) Sfânt asupra 
apostolilor în biserica romano-catolică, s-a 
simţit această atmosferă a Rusaliilor şi în 
piaţa San Giovanni in Laterano, unde 
persoane din toate colţurile lumii s-au 
întâlnit la Sărbătoarea Popoarelor, când 
sub lumina soarelui se putea admira 
îmbrăcăminte din toate tradiţiile şi se 
auzeau cântări în toate limbile.  

La ora 12:00 a început în biserică Sfânta 
Liturghie celebrată de către Excelenţa Sa 
Mons. Matteo Zuppi, Episcop vicar auxiliar 
de Roma Centru. Preoţii romano-catolici 
erau îmbrăcaţi în roşu, culoarea focului. În 
schimb, pentru preoţii noştri greco-catolici 
români, precum şi pentru cei ucrainieni, 
era culoarea aurie, pentru că ne aflam încă 
în perioada Sfintelor Paşti, sărbătorită în 5 
mai.  

În predica sa, episcopul Zuppi s-a referit 
la unitatea pe care o avem în toată 
diversitatea noastră, adică deși suntem 
strânși din toate colţurile lumii, totuși nu 
suntem ca turnul din Babel, iar ceea ce ne 
unește este ce altceva decât dragostea, în 
timp ce fiecare dintre noi este fratele mai 
mic al lui Isus. Dragostea ne dă forţă și nu 
ne lasă să ne despartă diversitatea. 
Trebuie să-L ajutăm și noi pe Spiritul 
(Duhul) Sfânt, iubindu-ne ca fraţii, dar nu 
doar între cei din comunitatea noastră, ci 
pe toţi membrii tuturor celorlalte 
comunităţi din jurul nostru. Episcopul a 
încheiat cu urarea ca focul Rusaliilor să 
ardă în fiecare dintre noi, dar mai ales în 
cei care au mare nevoie de aceasta, căci 
Rusaliile înseamnă puterea dragostei care 
ne deschide inimile. Tocmai în diversitate 
stă frumuseţea bisericii, iar deschiderea 
noastră, a unora către ceilalţi, face ca 
Roma să se transforme din Babel în 
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Ierusalim și să fie la fel de frumoasă ca o 
mireasă. 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost 
date în toate limbile. Parohia noastră 
Flaminia-Euclide, Roma Nord, împreună cu 
alţi credincioşi din parohia părintelui 
Daniel Vereş, a intonat cântările finale 
Troparul Învierii şi cântarea Din 
mormântu-ntunecat, care au răsunat în 
toată biserica, astfel încât au cântat şi alţi 
români aflaţi în biserică. După terminarea 
Sfintei Liturghii s-a făcut parastasul pe 
treptele din partea dreaptă a bisericii, iar 
bunurile au fost ulterior 
împărţite credincioşilor 
prezenţi.  

Au avut loc apoi 
agape din toate tradiţiile 
din mai multe zone din 
ţară, din care am gustat 
cu plăcere cu toţii. La ora 
14,30 a început un 
program artistic, în care 
comunitatea noastră a 
intrat la ora 16,30. 
Ansamblul de dansuri 
Măgura din Făgăraş a 
jucat Brâu de Făgăraş, 
Crihalma şi Haţegana din 
Transilvania şi a fost 
foarte apreciat de toată lumea. Jucau toţi 
românii aflaţi în piaţă, nu doar cei de pe 
scenă, iar drapelul românesc flutura în 
vânt, simbol al prezenţei noastre acolo. 
Eram cu toţii bucuroşi în acestă zi o dată în 
plus pentru că în ziua de Rusalii s-a 
întemeiat biserica creştină, iar noi ne 
aflam tocmai în biserica San Giovanni, 
catedrală din Roma, mama tuturor 
bisericilor. 

La sfârşitul programului pregătit de 
grupul de dansatori români, a sosit şi 
primarul Romei, Gianni Allemano, care a 
adus un cuvânt de mulţumire tuturor, dar 
în special comunăţii româneşti. Părintele 
Serafim a mulţumit cu această ocazie 
primarului Romei pentru cuvintele 
frumoase aduse la adresa românilor. 

Corturile din piaţă găzduiau toate 
naţionalităţile. Printre acestea se afla şi 
cortul comunităţii greco-catolice române, 
în care se găseau afişe despre istoria 
episcopilor-martiri ai bisericii greco-

catolice, aduse special pentru această 
ocazie de la Colegiul PIO Romeno, prin 
bunăvoinţa părinţilor Rector, Gabriel 
Buboi, şi Vice-Rector, Vasile Man.  

Iată câteva dintre informaţiile oferite 
publicului despre Servitorii lui Dumnezeu 
Valeriu Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, 
Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Ioan Suciu, 
Vasile Aftenie şi Tit Liviu Chinezu, episcopi 
morţi cu faimă de martiri în timpul 
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regimului comunist din perioada 1950-
1970: 

Cardinalul Iuliu Hossu (1885-1970), 
Episcop de Cluj-Gherla. A fost hirotonit 
episcop de Gherla în anul 1917 şi în 
următorul an participă la actul Marii Uniri 
a Transilvaniei cu România. Datorită 
atenţiei particulare pe care o acorda vieţii 
creştine din parohii este numit „episcopul 
vizitelor canonice”.  

În timp ce se afla la 
Bucureşti pentru proiectul 
Statutului Bisericii Greco-
Catolice, fu arestat în 
noaptea din 29.10.1948 la 
ora 1,30 şi dus în 
închisoarea Ministerului de 
Interne, apoi în închisoarea 
din Dragoslavele şi ulterior 
în Mănăstirea Căldăruşani. 
A refuzat energic să treacă 
la Biserica Ortodoxă sau să 
creeze o Biserică Catolică 
naţională. Împreună cu 
ceilalţi episcopi, în luna mai 
a anului 1950 fu transferat 
în închisoarea din Sighet. Supravieţuieşte 
regimului dur din închisoare şi în 1955 este 
dus în domiciliu forţat în mănăstirrea 
Curtea de Argeş. Din 1956 şi până la 
moartea sa a rămas izolat în mănăstirea 
din Căldăruşani. La asfinţitul vieţii sale, în 
28.04.1969, fu numit cardinal „in pectore” 
de către Papa Paul al VI-lea. Refuză net şi 
cu seninătate numirea şi posibilitatea 
exilului atâta timp cât Biserica sa continua 
să fie persecutată. Se duce la ceruri în 
28.05.1970, în timp ce pronunţa: „bătălia 
mea s-a terminat, a voastră continuă”. 

Valeriu Traian Frenţiu (1875-1952), 
Episcop de Lugoj, de Oradea Mare şi 

Administrator Apostolic de Blaj. A fost 
episcop de Lugoj în perioada 1912-1922, 
apoi e transferat ca episcop de Oradea 
Mare. Între anii 1941 şi 1947 a fost şi 
administrator apostolic de Blaj. 

Destituit din funcţia de episcop de 
autorităţile comuniste în septembrie 1948, 
fu arestat la ora 1,00 în noaptea de 29 
octombrie a aceluiaşi an pentru Sfântul 
Părinte Papa şi credinţa catolică – la fel ca 

toţi ceilalţi episcopi greco-catolici arestaţi 
ca urmare a planului regimului comunist 
de suprimare a Bisericii Greco-Catolice. 
Dus împreună cu ceilalţi episcopi în 
diferite mănăstiri ortodoxe transformate 
în închisori, fu transferat apoi în 
închisoarea din Sighet, unde bătrân, 
bolnav, unilit şi aflat la capătul puterilor 
muri în 11.07.1952, ca urmare a unui 
sistematic şi rigid sistem de exterminare. 
Nu i s-a făcut niciodată un proces şi nu a 
fost niciodată condamnat. Fu îngropat în 
secret în timpul nopţii în cimitirul Săracilor 
al închisorii din Sighet, iar mormântul său 
nu a putut fi identificat niciodată. 
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Tit Liviu Chinezu (1904-1955), Episcop 

Auxialiar de Blaj. A fost hirotonit episcop 
in clandestinitate, în mare secret, în timp 
ce se afla închis împreună cu ceilalţi 
episcopi în mănăstirea ortodoxă din 
Căldăruşani. Arestat în aceeaşi noapte cu 
episcopul Aftenie la ora 2,30 din 
29.10.1948, suportă cu dragoste creştină 
toate privările, umilinţele şi mizeriile vieţii 
din închisoare, până în ziua în care 
sănătatea sa complet distrusă şi 
slăbiciunea fizică nu îi mai permiseră să 
părăsească celula pentru a-şi face 
programul împreună cu ceilalţi deţinuţi. 
Muri bolnav şi congelat în 15.01.1955 fără 
nicio îngrijire, după o zi de agonie în 
izolare într-o celulă din închisoarea din 
Sighet. A fost îngropat în cimitirul Săracilor 
al închisorii din Sighet, iar mormântzul său 
nu poate fi identificat astăzi. 

Vasile Aftenie (1899-1950), Episcop 
Auxiliar în Vicariatul din Bucureşti. Fu 
hirotonit Episcop auxiliar în Vicariatul din 
Bucureşti în 06.06.1940. Regimul comunist 
îl arestă în 29.10.1948 la ora 2,30 şi îl duse 
la închisoare. Atitudinea fermă a 
Episcopului şi rezistenţa sa depăşiră 
aşteptările şi previziunile persecutorilor 
săi. Nu acceptă compromisul şi rămase 
ferm în credinţa catolică şi muri în timpul 
interogatoriului din noaptea dintre 9 şi 10 
mai 1950 în spitalul-închisoare din 
Văcăreşti. Fu îngropat în cimitirul catolic 
Bellu din Bucureşti după un scurt 
ceremonial religios supravegheat de 
Securitate. Episcopul Aftenie fu primul 
episcop greco-catolic mort pentru credinţa 
sa sub regimul comunist. 

Alexandru Rusu (1884-1963), Episcop 
de Maramureş. Numit la conducerea noii 
eparhii de Maramureş, a fost ridicat la 

gradul de episcop la data de 30.01.1931. În 
luna martie a anului 1946 a fost ales 
Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice din 
România, dar nu a fost recunoscut de 
regim. Destituit din funcţia de episcop de 
guvernul comunist, fu arestat la ora 6,00 a 
zilei 29.10.1948 şi dus în Dragoslavele, 
apoi la mănăstirea din Căldăruşeni şi, în 
luna mai 1950, în închisoarea din Sighet. 
Supravieţuieşte regimului de exterminare 
al sistemului de detenţie. 

Ulterior fu transferat la mănăstirea 
Curtea de Argeş unde, împreună cu ceilalţi 
doi episcopi supravieţuitori, scrie petiţii 
guvernului pentru libertatea Bisericii 
Greco-Catolice. Considerat ca foarte 
periculos, e izolat în mănăstirea Cocoş, 
apoi din nou arestat, pentru ca în 1957 să 
fie condamnat la închisoare pe viaţă de 
Tribunalul Militar din Cluj; a fost unicul 
episcop greco-catolic judecat şi 
condamnat. Se stinge din viaţă la data de 
09.05.1963 în foarte dura închisoare din 
Gherla. A fost îngropat în cimitirul din 
Gherla fără niciun ceremonial religios, 
alături de alţi deţinuţi decedaţi. 

Ioan Bălan (1880-1959), Episcop de 
Lugoj. După hirotonirea ca preot a avut 
diferite funcţii ecleziale la Bucureşti şi la 
Blaj, devenind Rector al Academiei de 
Teologie. A fost delegat în Comisia 
Vaticanului pentru redactarea Codicelui 
Canonic al Bisericilor Orientale. A fost 
numit Episcop de Lugoj şi ridicat în grad în 
noiembrie 1936. refuzând trecerea la 
Biserica Ortodoxă, a fost arestat în după-
amiaza zilei de 29.10.1948 şi dus la 
Dragoslavele, apoi în mănăstirea din 
Căldăruşeni şi, în luna mai 1950, în 
închisoarea din Sighet. Supravieţuieşte 
regimului de exterminare din închisoare şi 
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în 1955, după o scurtă pauză de 
„recuperare” la spitalul Floreasca, este 
transferat la Mănăstirea Curtea de Argeş. 

Contribui, împreună cu ceilalţi doi 
episcopi supravieţuitori, la redactarea şi 
expedierea către autorităţile politice şi 
opinia publică a petiţiilor pentru 
repunerea în drepturi a Bisericii Greco-
Catolice. Drept pedeapsă, cei trei episcopi 
fură separaţi şi mutaţi în trei locaţii 
diferite. Episcopul I. Bălan fu izolat în 
mănăstirea din Cirogârla, în apropierea 
Bucureştiului. În acest nou loc de domiciliu 
forţat a rezistat tuturor insidiilor Securităţii 
şi a rămas ferm pe poziţia sa de episcop 
greco-catolic. Muri în 4 august 1959. 

Ioan Suciu (1907-1953), Episcop 
Auxiliar de Oradea Mare, Administrator 
Apostolic de Blaj. După studiile la Roma şi 
hirotonirea ca preot în 1931, se întoarce la 
Blaj, unde predă la Academia de Teologie 
şi se afirmă ca unul dintre cei mai mari 
oratori ai Bisericii şi ca „apostol al 
tineretului”. Numit episcop auxiliar de 

Oradea, fu ridicat în grad la data de 
20.07.1940 şi apoi în 1947 e numit 
Administrator Apostolic de Blaj. În 
27.10.1948 la ora 15:00 fu arestat şi dus 
întâi la sediul Securităţiidin Sibiu şi apoi în 
închisoarea Ministerului de Interne. El 
purtă cu demnitate crucea suferinţelor 
sale şi în închisoarea din Sighet, din mai 
1950 până la ora 00:40 a zilei de 
27.06.1953, când îşi dă viaţa Domnului. A 
fost îngropat în mare secret, în aceeaşi 
noapte, în cimitirul închisorii din Sighet, iar 
mormântul său nu poate fi identificat. 

Persoane de diferite naţionalităţi se 
opreau curioşi pentru a citi, deoarece 
textul era oferit în limba italiană şi deci 
accesibil tuturor, şi cereau informaţii 
ulterioare. Au fost de asemenea distribuiţi 
în mod gratuit fluturaşi informativi în 
italiană cu privire la martirii bisericii 
noastre, precum şi semne de carte în 
româneşte cu rugăciunea pentru 
beatificarea acestora. 

Pr. Serafim VESCAN Iulian 

Riassunto per i nostri amici italiani 

La Vergine Maria nell'arte. Maria ha 
ispirato tutti gli artisti in tutti i paesi e in 
tutti i tempi: icone, statue, sculture, 
affreschi, mosaici, vetrate, cattedrali, 
poesie, letteratura, canti, opere, sinfonie, 
campane, film, francobolli, santini, 
stendardi, presepi, immagini per la 
comunione, gioielli, medaglie e tanto altro. 
È, senza alcun dubbio, la creatura più 
cantata e più magnificata in tutte le 
culture e in tutte le lingue. 

L'arte cristiana si è sviluppata nel 
Medio Evo, culla del Cristianesimo, e in 
Oriente. L'Occidente ha seguito un poco 

più tardi, ma, a differenza dell'Oriente, 
dove tutta l'arte sacra è rimasta dominata 
dall'arte dell'icona, ad Ovest si è 
costantemente diversificata, secondo le 
diverse influenze culturali e lo sviluppo del 
pensiero. 

Anche se in modi diversi, sia la chiesa 
orientale che quella occidentale venerano 
la Vergine Maria, mentre i movimenti 
religiosi alternativi, benché altrettanto 
cristiani, non lo fanno. Il culto della Santa 
Vergine ha i suoi fondamenti nella Bibbia. 
In questo numero ci soffermiamo su 
questo aspetto, per poi, nei prossimi 
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numeri della rivista, descrivere il culto 
della Vergine nei campi tipografico e  
audio-visivo. 

Maria è prefigurata nel Vecchio 
Testamento, già dalle prime pagine della 
Genesi. Ritroviamo la figura della Vergine 
nelle parole: donna – colei che toglierà il 
mondo dal peccato in cui ci ha buttati Eva 
(Gen.3,15), scala – perché è lei quella che 
collega la terra al cielo (Gen.28,12), roveto 
– dato che Maria brucia senza però
consumarsi nella fiamma del fuoco di Dio 
(Es.3,2), coppa – lei è l'utensile in oro 
purissimo,perché ha portato dentro di sé il 
fuoco della Divinità (Es.37,16), candelabro 
– è la Vergine che ha brillato nel mondo
con i sette doni dello Spirito Santo, come il 
candelabro formato dal tronco e i sei rami 
(Es.37,17-24), Tabernacolo (Es.40,20-
22,26-27), verga d'Aronne – perché ella è 
stata concepita da genitori sterili e, a suo 
turno, ha concepito pur essendo vergine 
(Num.17,8), stella – la stella che nascerà 
da Giacobbe rappresenta la Madonna che 
ci porta l'alba della Salvezza (Num.24,17), 
rugiada – Maria è l'unica che si è imbevuta 
pienamente dalla rugiada della Divinità di 
Gesù (Giu.6,36-40), l'arca di Dio (2Re 6, 2-
5), regina (Sal.44,9-14),  bella (Cant.4,1), 
sposa (Cant.4,9), monte (Is.2,2), Vergine 
(Is.7,14), porta (Ez.44,2). 

Nel Nuovo Testamento le cose 
diventano decisamente molto più 
esplicite. Già l'Angelo Gabriele, mandato 
da Dio a Nazaret ad annunziare alla 
Vergine che concepirà e partorirà il 
Messia, la chiama beata (Lc.1,28). Gli altri 
riferimenti alla Santa Vergine Maria, 
Madre di Dio, li troviamo in Lc.1,35-
36,38,42,48, Lc.11,27, Ap.12,1 (una donna 
vestita di sole, che aveva la luna sotto i 

piedi e sul capo una corona di dodici stelle 
– l'unica donna vestita con il Sole Cristo è
sua madre; la luna sotto i piedi mostra il 
fatto che tutto cambia, tranne ella; le 
dodici stelle sono i dodici apostoli che 
l'hanno lodata sulla terra e che adesso 
gioiscono accanto a lei nel cielo). A 
seguire... L'articolo è firmato dal Padre 
Parroco Serafim VESCAN Iulian. 

Il pellegrinaggio della parrocchia 
Flaminia-Euclide, Roma Nord a S. Pio. Il 29 
giugno 2013 siamo partiti per San 
Giovanni Rotondo, fermandoci prima al 
Santuario San Michele Arcangelo per 
celebrare la Santa Messa domenicale. La 
storia della città San Giovanni Rotondo 
rimarrà per sempre e indissolubilmente 
legata a Padre Pio. Quando, nell'anno 
1916, egli arriva per la prima volta al 
Monastero Santa Maria delle Grazie di 
questa città, non vi era anima viva. Il 
monastero diventa presto un'oasi di 
santità. Nei suoi primi anni di residenza a 
San Giovanni Rotondo, Padre Pio si dedica 
a una santa vita religiosa, alla presidenza 
del Collegio Serafico e alla direzione 
spirituale delle anime, in numero sempre 
più grande. Nel 1910 gli compaiono le 
stigmate, di cui parla però appena nel 
1911, che si porta addosso e lo faranno 
soffrire per tutta la vita. Diventa un 
personaggio controverso, amato dalla 
gente, ma rinnegato dalla Chiesa. Muore 
nel 1968 e nel 2002, il Papa Giovanni Paolo 
II lo proclama Santo. La sua festa è il 23 
settembre, giorno della sua morte. Dal 1 
giugno di quest'anno, le sue reliquie sono 
perennemente esposte alla pubblica 
venerazione in una salma in vetro nella 
chiesa a lui dedicata. Sulla strada verso 
Roma abbiamo meditato alla cattolicità 
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della chiesa che significa unione di vita, 
fratellanza o comunione, unione 
nell'amore, vita in comune. L'articolo è 
firmato da Mihaela e Petrică MACOVEI. 

La Santa Pazienza. La pazienza cristiana 
significa certamente fare uno sforzo molto 
duro, perché richiede vivere l'intera vita 
senza orgoglio, né rabbia o vendetta. È Dio 
stesso che ci consiglia la pazienza, in modo 
da facilitare la nostra vita in comune. 
Occorre essere pazienti incessantemente 
gli uni verso gli altri. Cristo è l'incarnazione 
della pazienza: Egli ha patito per noi, si è 
lasciato giudicare ed è morto senza avere 

neanche un solo peccato. Solo se si è 
pazienti e non si risponde all'ira con l'ira, 
solitamente allora possiamo essere 
perdonati per i nostri peccati e le nostre 
anime possono purificarsi. Umanamente 
parlando, ci è impossibile pazientare 
all'infinito, perché a un certo punto 
perdiamo la pazienza. L'unica cosa è 
pregare saldamente affinché Dio ci dia la 
pazienza di cui ognuno di noi ha bisogno 
per la propria salvezza. Il saggio è firmato 
da Padre Gheorghe CRISTESCU. 

Lavinia LIŢIU 

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

24.01.2013: Comunităţile române din Roma îşi dau "mână cu mână" pentru 
unitatea creştinilor 

Se apropie de sfârşit Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor pe tema 
luată din cartea profetului Mihea (6,8): "Cu ce mă voi înfăţişa înaintea Domnului?". 
Ultima zi este vineri 25 ianuarie, care coincide cu sărbătoarea convertirii Sfântului Paul, 
apostolul.  

Seara, începând de la ora 17.30 papa Benedict al XVI-lea conduce recitarea 
Vesperelor secunde urmând Liturgia orelor în bazilica Sfântul Paul din afara Zidurilor, la 
care au fost invitaţi să 
participe toţi 
reprezentanţii celorlalte 
Biserici şi comunităţi 
eclesiale din Roma.  

Miercuri la audienţa 
generală din aula Paul al 
VI-lea, Benedict al XVI-
lea salutând pelerinii 
polonezi a amintit 
încheierea Săptămânii de 
Rugăciune pentru 
Unitatea Creştinilor 
manifestând dorinţa ca 
„rugăciunea ecumenică a 
credincioşilor de diferite 
biserici şi comunităţi creştine să rodească în Anul Credinţei prin aprofundarea dialogului, 
a căutării adevărului, a recunoaşterii tradiţiilor şi prin gesturi de reconciliere”. În salutul 
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către pelerinii italieni, Sfântul Părinte a formulat auspicii ca Săptămâna de Rugăciune 
pentru unitatea creştină să stimuleze în fiecare comunitate angajamentul de a cere cu 
insistenţă de la Domnul darul unităţii şi de a trăi comuniunea fraternă. Totodată Papa a 
îndemnat bolnavii să ofere suferinţele lor pentru cauza unităţii Bisericii lui Cristos. 

Joi seară, întâlnire de rugăciune ecumenică a comunităţilor româneşti prezente la 
Roma. După ce anul trecut, întâlnirea a fost organizată şi găzduită de comunitatea 
romano-catolică în Bazilica San Vitale de pe Via Nazionale, anul acesta momentul de 
rugăciune a fost organizat de Colegiul Pontifical „Pio Romeno”. Întâlnirea s-a desfăşurat 
în biserica Santissimo Salvatore alle Copelle, din centrul Romei, fiind găzduită de 
rectorul comunităţii române greco-catolice, părintele Daniel Vereş. Au participat mulţi 
credincioşi români greco-catolici, romani-catolici şi ortodocşi. Pe lângă alţi preoţi ai 
comunităţilor respective, au participat PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române în Italia, 
care a avut şi iniţiativa ca întâlnirea ecumenică să aibă loc în ziua de 24 ianuarie pe 
fundalul istoric al unirii Principatelor Române; de asemenea părintele Isidor Iacovici, 
responsabilul Misiunii Române a Catolicilor de rit latin din Roma şi părintele Gabriel 
Buboi, rectorul Colegiului Pio Romeno care a condus şi slujba Acatistului Maicii 
Domnului. Au intervenit ambasadorul României la Sfântul Scaun Bogdan Tătaru-Cazaban 
şi alţi membri ai personalului diplomatic. La slujba acatistului, răspunsurile au fost date 
de studenţii teologi greco-catolici.  

În cuvântul de învăţătură părintele Gabriel Buboi, rectorul Colegiului pontifical 
român s-a referit la tema Săptămânii de rugăciune pentru unitate din acest an: 

• Pr. Gabriel Buboi 
La rândul său, părintele Isidor Iacovici, responsabilul Misiunii române a catolicilor de 

rit latin din Roma a subliniat rostul întâlnirilor ecumenice şi spiritul în care ele trebuie să 
se desfăşoare pentru a corespunde dorinţei lui Isus. 

• Pr. Isidor Iacovici 
Preasfinţitul Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia ca şi ambasadorul 

român la Vatican, domnul Bogdan Tătaru-Cazaban s-au referit la perspectiva 
bisericească şi respectiv civilă a întâlnirii ecumenice de la Roma, în coincidenţă cu 
sărbătoarea unirii Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859.  

S-ar putea spune că, joi la Roma, a fost un început sub bune auspicii. Rămâne, 
desigur mult de făcut. Însă speranţa e mare ca şi credinţa că darul unităţii vine de la 
Domnul pe fondul semnelor de bunăvoinţă date de oameni. 

RV - A. Lucaci 
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15.04.2013: Sărbătoarea Colegiului Pontifical "Pio Romeno" din Roma 

Luni, 15 aprilie 2013, a avut loc sărbătoarea Colegiului Pontifical Pio Romeno din 
Roma, a cărui hram este Sărbătoarea Bunei Vestiri. Sfânta Liturghie a avut loc la orele 
06.30 şi a fost celebrată de către PS Mihai Frăţilă; au concelebrat Pr. Gabriel Buboi, 
Rectorul Colegiului Pio Romeno, Pr. Vasile Man, Vicerectorul Colegiului, Pr. Cristian 
Crişan, Rectorul Misiunii Greco-Catolice de la Paris, precum şi ceilalţi preoţi din colegiu. 
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La ora 13.00 a avut loc o rugăciune în biserica Colegiului în prezenţa Eminenţei Sale 

Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, a Înalt 
Preasfinţiei Sale Cyril Vasil, Secretarul aceleiaşi Congregaţii, a Preasfinţiei Sale Mihai 
Frăţilă, Episcop Vicar al Bucureştilor, a Excelenţei Sale dl. Bogdan Tătaru-Cazaban, 
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun; au mai participat reprezentanţi ai 

Ambasadei României pe lângă Statul Italian, reprezentanţi a Universităţilor Pontificale 
din Roma, rectori ai Colegiilor Pontificale Orientale, alţi prieteni şi studenţii Colegiului. 

După momentul de rugăciune, cei prezenţi au participat la prânzul festiv. În cuvântul 
adresat invitaţilor, Părintele Rector a mulţumit Sfântului Părinte Papa pentru generozitatea pe 
care o arată tinerilor studenţi români şi a subliniat rolul important pe care îl are Colegiul 
Pontifical Pio Romeno pentru Biserica Greco-Catolică Română. A mulţumit tuturor celor 
prezenţi, în special Congregaţiei pentru Bisericile Orientale pentru tot sprijinul acordat: ”În 
această zi deosebită, doresc să exprim o deosebită recunoştinţă şi aducere de mulţumită 
pentru oportunitatea oferită studenţilor noştri greco-catolici români în această frumoasă 
Cetate a Romei, care pentru noi este Maică a neamului şi a credinţei. Ei au venit cu entuziasm, 
datorită generozităţii Congregaţiei pentru Bisericile Orientale pentru a-şi aprofunda 
cunoştinţele teologice şi pentru a se umple de acel spirit preoţesc care împleteşte studiul şi 
rugăciunea, în drumul spre sfinţenie.” Eminenţa Sa Cardinalul Sandri a mulţumit la rândul său 
Părintelui Rector pentru ocazia oferită celor prezenţi de a se întâlni şi de a se bucura împreună 
la acest eveniment. 

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

Ştiri din viaţa parohiei găsiţi pe adresa: 
www.bru-italia.eu  
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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 






