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Cinstirea Sfintei Fecioare Maria la Sfinţii Părinţi (III) 

Severian din Gabala (+d.408) 
Este un reprezentante al școlii 

antiochene, adversar al lui Ioan Gură de 
Aur. Temele mai importante ce se 
datorează lui sunt: Maria și 
femeia, Maria în cer și 
Mijlocirea sa în Biserică. 
După Severian: în Maria, 
femeia este eliberată  din 
condamna pronunțată în 
Fac 3,16: «Nască fiii în 
dureri»: «Hristos, care a 
dezlegat lanțurile; i-a venit 
în întâmpinarea 
Născătoarea Domnului 
pentru a apăra sexul 
feminin, sfânta Fecioară în 
locul primei fecioare: a 
înlăturat durerea și 
geamătul osândei» (Omilie 
despre facerea lumii, PG 
56,497). Severian este unul 
dintre primi care 
mărturisesc că  Maria este 
prezentă în cer (nu numai 
Apostolii și martirii), și 
mijlocește pentru 
credincioși. Severian 
îndeamnă credincioșii să 
apeleze , si să se roage 
Mariei  și Apostolilor. 

Omiletica greacă a secolului al V-lea 
Aceasta se dezvoltă în jurul Conciliilor 

din Efes și Calcedonia, și oglindesc 
controversiile timpului: maniheism și 
nestorianism. Omiliile sunt ocazionale: 

Nașterea Domnului, Întâmpiarea…Este 
atribuită a Maria și imaginea rugului aprins 
(Ies 3,2), care este simbolul fecioriei sale 
nestricată și în același timp și maternitatea 
care cuprinde focul dumnezeiesc fără a fi 

arsă. 
Nașterea feciorelnică explică astfel: «a 

ieșit copilul, lăsând nestricate în urma sa 
tunicile sânului, lăsând  astfel, prin adausul 
harului, cămara maternă pe care a aflat-o. 
Argumentează cu textul din Iez 44,1-2: 
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«Poarta aceasta va fi închisă, nu se va 
deschide și nici un om nu va intra pe ea, 
căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat 
pe ea. De aceea va fi închisă». 

Un alt argument este cea din Teodot: 
«Ca și om s-a născut, ca și Cuvânt a păstrat 
fecioria mamei:  după cum cuvântul nostru 
nu strică mintea care l-a conceput, astfel 
Cuvântul subzistente al lui Dumnezeu, 
născându-se, nu strică fecioria…dacă s-ar fi 
născut ca și noi, ar fi un simplu om; dar 

pentru că a păstrat fecioria mamei, este 
limpede pentru toți că este Dumnezeu».  

Locul Maicii Domnului și puterea sa de 
mijlocitoare cerească între Apostolii și 
martirii: acum îi este atribuită primul loc, 
pentru că este maica Domnului: «Nimic în 
lume nu este precum Maica lui Dumnezeu, 
Maria. Străbate  cu cugetul tău, o omule, 
întreaga creație și vezi dacă există vreun 
lucru mai mare sau la fel cu Sfânta 
Fecioară, Maica lui Dumnezeu…: numai ea 
a primit în cămara feciorelnică pe cel  pe 
care întreaga creație îl slăvește cu frică și 
cutremur». Într-un alt loc este și mai clar: 
«Dacă, de fapt, Hristos a dat atât de mare 

har ”slujitorilor” (adică Apostolilor), încât 
să poată vindeca pe cei neputincioși nu 
numai prin atingere ci și cu umbra lor…cu 
cât mai mare putere ar trebui să-i fi dat 
Maicii sale. În urma acestora s-a dezvoltat 
in liturghie, mai ales în Răsărit un nou 
climat cu sărbători Mariane,  exprimate și 
în iconografie, în omilie, și rugăciuni. In 
această perioadă Împăratul Iustinian 
construiește Santa Sofia in cinstea Maicii 
Domnului, dar și în alte părți al Imperiului 

se construiesc biserici, fac procesiuni, 
cântă imnuri. Victorii în război, cum ar fi în 
anul 626 asupra avarilor și mulțumesc tot 
Maicii  Domnului. 

Cu o astfel de ocazie se scrie imnul 
Akathistos, ce se cânta în picioare de tot 
poporul în noaptea după victorie. 

Ideea de bază exprimată în aceste 
cântece mariane este unitatea Bisericii 
cerești cu cea pământească. Astfel tema 
ocrotirii din partea Fecioarei a devenit tot 
mai puternică după al VI secol, exprimată 
în iconografie, liturghie, omiletică. 

O dată importată este 680-681, câd s-a 
desfășurat Conciliul Ecumenic di 
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Constantinopol III, cu victoria asupra 
ereziei monofizite, chiar dacă această 
erezie nu era un pericol pentru cinstirea 
Maicii Domului. 

Înainte ca împăratul Leon III Isaurul să 
se urce pe tron icoanele lui Hristos și ale 
Sfintei  Fecioare,  erau răspândite, și era un 
cult al icoanelor. În726 se pune prolema 
validității acestui cult, și  se discută din nou  
validitatea titlului «Theotokos». În anul 
787  la conciliul di Nicea II,  stabilește di 
nou cinstirea icoanelor. 

Monahismul 
Este o legătură strânsă între monahism 

și  cinstirea Fecioarei, cum o dovedește și 
Muntele Athos unde singura femeie 
acceptată este Maria.   In acestă perioadă  
se răspândesc sărbătorile legate de viața 
Maicii Domnului, la început în orient apoi 
și în occident. De mare importanță este și 
restabilirea orelor canonice, se înmulțesc 
troparele în cinstea Sfântei Fecioare  
Maria. Este de mulți cunoscut canonul 
Acatistului al lui Iosif Imnograful  și 
Canonul Paraclisului, compuse în secolul al 
IX-lea. În secolul al VIII-lea cei mai 
importanți sunt trei Sfinți: German din 
Constantinopol (+ 740), Andrei Cretanul 
(+749), și Ioan Damaschinul (+749). 

German din Constantinopol (+740) 
În anul 715 este chemat pe scaunul 

patriarhal de la Constantinopol. Din 
omiliile sale putem să vedem admirația sa 
pentru sfințenia Mariei, îi atribuie titlurile: 
Theotokos(Maica lui Dumnezeu), 
Aeiparthenos (Pururea –
Fecioară),Panaghia (Preasfânta). «bucură-
te, o, tu  care ești tronul sfânt al lui 
Dumnezeu, dar dumnezeiesc, casă a slavei, 

preafrumoasă strălucire, bijuterie aleasă, 
ocrotitoarea tuturor, cerul care povestește  
slava lui Dumnezeu, răsărit care face să 
răsară o lumină neapusă. 

Din mărturia  lui German vedem că în 
secolul al VII-lea Ridicarea Mariei la cer cu 
suflet și trup era acceptat în mod pașnic. 

«Vino cu bună –plăcere la cel care s-a 
născut din tine. Cu îndatorire de Fiu, eu 
vreau să te fericesc; vreau să-ți plătesc 
locuirea în sânul matern, banul alăptării, 
despăgubirea educației, vreau să dau 
siguranță inimii tale. O, Maică, tu care m-ai 
avut  ca și Fiul Unul- Născut, dorește mai 
degrabă să locuiești împreună  cu mine»! 

Un alt argument este mijlocirea Mariei: 
«Eu te voi face zid al lumii, punte a celor 
care sunt tulburați de frământări…» 
German consideră normal ca Maria a 
trecut prin moarte, iar taina morții sale a 
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avut ca martori pe Apostoli. Mai mult 
susține că Ridicarea la cer nu a întrerupt 
prezența spirituală a Mariei între noi.  

Andrei Cretanul (+cca.740) 
A adus un contribut importat la teologia 

mariana, precizâd mai mult rolul 
mijlocitoarei: femeie fără pată, 
ridicată la cer, regină care se 
roagă pentru credicioșii săi. Din 
anul 710 este mitropolit al 
insulei Creta, cunoscut ca un 
mare orator și imnograf. Din 
doctrina sa putem să amintim: 

1. Maria, creatură fără pată

«Neprihănită Mielușea, care 
singură din pântecele tău i-ai dat 
lui Hristos lâna ființei noastre, 
noi toți sărbătorim în cântec 
nașterea ta din Ana». Andrei 
compară Maria cu un pământ 
nearat, neatins de mâna omului, 
din care Făcătorul a putut să-l 
plăsmuiască pe Noul 
Adam.«Astăzi simpla fire 
omenească primește de la 
Dumnezeu darul creației 
originale, și se întoarce la cele 
de la început…primește o 
minunată și dumnezeiască 
reînnoire, care devine deplină 
restaurare; restaurarea, la 
rândul ei, devine îndumnezeire; iar aceasta 
o nouă plăsmuire, asemenea cu cea de
demult..» 

2. Moartea și Ridicarea la cer a Mariei

După moartea sa, Maria s-a bucurat în 
slava cerească:  

«Nașterea nu a fost supusă stricăciunii și 
nici stricăciunea nu atinge ceea ce e sfânt». 

Andrei pune o nouă problemă: era 
posibil ca o creatura întru totul sfântă, cum 
era Maria, să fie supusă la moartea care 
era pedeapsa lui Adam pentru   păcat? El 
spune că moartea naturale a atins-o și pe 
Maria, dar nu ca o osândă. Dinpotrivă 
acest blestem a fost înfrânt prin taina 

morții Mariei. 
«Moartea, naturală pentru oameni, a 

atins-o și pe ea; totuși, nu pentru a o 
întemnița, cum se întâmplă oamenilor, nici 
pentru a o  supune. 

3. Maria-împărăteasă și mijlocitoare

El vorbește așa despe adormirea 
Mariei: «Isus o mută astăzi pe împărăteasa 
neamului omenesc în afara locuinței sale 



6 Cruce şi Înviere ianuarie – februarie 2014
pământești; ea care este Maica sa pururea 
Fecioară, în al cărei sân a luat chip 
omenesc fără a înceta să fie Dumnezeu». 

Este un alt titlu atribuit Mariei: 
«Împărăteasă a întregului neam 
omenesc…care ești deasupra tuturor 

lucrurilor, în afară de Dumnezeu», sau 
«mijlocitoare între lege și har» 

Ioan Damaschinul (+cca.750) 
Poate fi considerat ultimul Părinte al 

Bisericii grecești. A esercitat o influență și 
asupra teologilor apusene. A fost în slujba 
califilor arabi, apoi a intrat în mănăstirea 
Sfântului Sava, lângă Ierusalim, unde a 
devenit preot, continuând să fie scriitor, 
predicator, învățător. Temele mariane 

tratate de el: predestinarea Mariei, 
figurile-prorociile Vechiului Testament, 
maternitate sa dumnezeiască, fecioria 
perpetua, numele Mariei («Doamnă»-după 
etimologia siriacă). 
1. Maria neprihănită în zămislire

Pentru Ioan Damaschinul 
zămislirea Fecioarei și nașterea sa, 
sunt sub lucrarea harului 
dumnezeiesc, sânt taina 
Atotputernicului. 
2. Maria ridicată la cer

«De fapt, după cum fecioara a 
rămas neatinsă în momentul în care a 
născut, astfel trupul său, chiar și după 
moarte, a fost ferit de stricăciune și a 
fost mutat într-o locuință mai bună și 
mai dumnezeiască, nesupusă morții, 
care rămâne în vecii vecilor».  
3. Mijlocirea Mariei

Un alt concept este mijlocirea 
Mariei, espresă cu o imagine din 
Vechiul Testament: Scara lui Iacob: 
«…în același fel tu ai devenit 
mijlocitoare și scară prin care 
Dumnezeu coboară către noi..» 

A atribuit o putere deosebită 
mijlocirii Mariei: «Ea s-a făcut 
mijlocitoarea tuturor bunătăților; în 

ea Dumnezeu s-a făcut om și omul 
Dumnezeu». 

4. Cultul Marian

Pentru Cultul Marian, cinstirea cuvenită 
Maicii Domnului, întroduce un termen 
technic: dulie. Acest cult marian este 
inferior celui al lui Dumnezeu, dar superior 
cultului adus a celorlalți sfinți. 

Pr. Serafim VESCAN Iulian
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Preasfinţia Sa Guerino Di Tora în vizită pastorală 
la parohia Flaminia-Euclide-Roma Nord 

Duminică 2 februarie 2014, parochia 
Flaminio-Euclide, Roma-Nord din nou în 
sărbătoare.Timpul afară este urăt, 
posomorât, plouă, după vorba din popor 
«februarie este scurt dar amar»,se văd din 
toate părțile persoane venind la Biserică și 
altele îmbrăcate deja în costume naționale 
din diferite zone ale țării noastre dragi, de 
acasă… 

La ora 10.20 în biserica plină de lume, 

intră Monsenior Guerino Di Tora, 
Episcopul auxiliar al Romei, responsabil de 
Sector Roma-Nord, preot Ioan Pop, 
coordonator al românilor din Italia, numit 

din vara anului 2013, preotul nostru 
Serafim Vescan Julian, preot Vasile Orchiș, 
diaconul Lucian Lechințan, iezuit și 
diaconul italian care a însoțit pe Episcop. 
La strană au fost studenți de la Colegiul Pio 
Romeno din Roma, conduși de dirijor 
Roman Andrei, care vine în toate 
duminicile în parohia noastră. 

Părintele nostru paroh, Serafim a 
presentat invitații, mulțumind Episcopului 

că a acceptat invitația deși agenda de lucru 
a Preasfinției Sale era deja plină cu 3-4 luni 
înainte. 
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Părintele Serafim a amintit că astăzi 

este Sărbătoarea Întâmpinarea Domnului, 
sau sărbătoarea Prezentării de Templu a 
Pruncului Isus după 40 de zile de la 
nașterea sa. Această Sărbătoare este și în 
Biserica romano catolică la aceași dată. 

S-a amintit că astăzi mulți creștini 
sărbătoresc și sfinții Trei Ierarhi: Vasile, 
Grigore și Ioan, întrucît ziua de 30 ianuarie 
este lucrătoare ei au dorit astăzi să fie 
împreună cu toții, mulți având numele 
sfinților. 

Dânsul a amintit, ceea ce ne-a adunat 
într-un număr și mai mare este 
evenimentul istoric-cultural, Mica Unire, a 
Principatelor Române, Moldova și Țara 
Românească la 24 ianuarie 1859. 

După citirea Sfintei Evangelii Părintele 
Ioan Pop, a explicat în predică (Mt 15,21-
28) și a vorbit despre Credință, pentru că
această temă a fost sugerită în Evangelia 
citită mai înainte: femeia Cananeancă. 

Mai întâi s-a oprit asupra exemplului 
femeii cananeence, care a cerut ajutorul 
Domnului, și a arătat credința sa puternică 
în Mântuitorul, cu care a obținut 
binecuvântarea, tămăduirea. 

Dumnezeu este o persoană cunoscută 
și nouă, noi știm mai mult de El decât știa 
femeea cananea. 

În Vechiul și Noul Testament putem să 
vedem planul de mântuire al Domnului în 
viețile lui Avraam, Iosif, Profeții, Regii din 
Israel, chiar dacă au avut și păcate. 

Și noi trebuie să trăim credința, în viața 
noastră, cum au dat exemplu și martirii din 
secolul al XX-lea în timpul comunismului. 

Credința dă forță, și pentru noi care 
sântem departe de țară. Trebuie să o 
trăim, să-o mărturisim, și trăind ca creștini 
încet se schimbă și societatea. 

Părintele Ioan Pop spre sfîrsit a zis: 
«Este credința care ne va mântui, și ne va 
face să stăm drepți în fața Domnului», 
apoi a mulțumit și s-a rugat pentru acestă 
credință la Dumnezeu cerând și ajutorul 
Maicii Domnului. 

La sfârșitul Sfintei Liturghii Episcopul în 
Cuvântul său, a mulțumit pentru invitația 
părintelui Serafim, că poate să celebreze a 
treia oară în această comunitate parohială. 
El ha precizat că este purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu care ne-a condus pe noi 
(românii) pe aceste meleaguri, e speră ca 
să poate să fie mereu un teren favorabil, 
chiar dacă și în Italia sunt greutăți. Viața 
este o probă, pentru fiecare unde se 
găsește. Pentru aceasta credința noastră 
trebuie să fie așa de tare să supere toate 
greutățile. Și a amintit că națiunea română 
a știut să manifeste această credință și în 
timpurile întunecate.  

Astăzi avem o greutate la Roma, se 
numește: relativism, oameni care nu mai 
au credință, și sunt mulțumiți și trăind fără 
Dumnezeu. Acesta este pericolul cel mai 
mare că cu tehnologia, devin dumnezei, și 
acest aer respirăm și noi. Astfel trebuie să 
mulțumim și să lăudăm pe Domnul în 
Sfânta Liturghie pentru credința pe care 
am  primit-o de la părinții noștri, și să 
cerem darul de a putea transmite copiilor 
noștri. Așa în timpuri când El va vrea o să 
ne dea și nouă plinătatea credinței. 

Părintele Serafim i-a oferit o icoană 
pictată pe lemn cu Domnul Isus Hristos și 
cu Sfânta Fecioară Maria din partea 
enoriașilor. La sfârșitul Slujbei Episcopul a 
împărțit iconițe cu Maica Domnului și o 
monografie cu viața Fericitului Ioan Paul al 
II-lea, întrucât în acest an va fi trecut în 
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rândul Sfinților. S-au făcut fotografii în 
Biserică cu Episcopul, preoții, și 
credincioșii. 

În Teatrul parohiei Sfântul Valentin din 
Villaggio Olimpico, s-a celebrat slujba 
parastaselor și rugăciuni pentru vii, 
binefăcătorii sărbătorii de astăzi. 

Preasfințitul părinte Episcopul a venit 
să binecuvânteze masa, întâlnirea 
frățească, la cele peste 150 de persoane 
prezente. S-a întreținut cu cei prezenți. Cu 
cei care au dorit a făcut fotografii. 

Festivitatea sa deschis cu cuvintele 
părintelui care a amintit cei 155 de ani de 
la Mică Unire din 24 ianuarie 1859, sub 
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, dar 
după 7 ani , în 1866 este adus pe tron 
principele Carol de Hohenzollern- 
Sigmaringen (prinț german), principatele 
încep să se numească oficial Români, 

urmând la 1 decembrie 1918 să se facă 
Unirea Mare. 

A fost o piesă de teatru cu Moș  Ioan 
Roată și Unirea de un grup de copii care au 
recitat și strofe din M. Eminescu.  

Grupul «Seraficu», al parohiei au cântat 
diverse cântece religioase și patriotice și sa 
încheiat cu Hora Unirii, de Vasile 
Alecsandri unul din colaboratorii Micii 
Uniri, om diplomatic pentru care orașul 
Torino din Italia i-a dedicat o stradă care îi 
poartă numele, și în una din scrierile sale 
zice că originea s-a este de la Veneția 
(Italia) și sa căsătorit la Mircești (România) 
cu o tânără de unde se cheamă Alecsandri. 

În cântece și dansuri de voie bună s-a 
încheiat sărbătoarea, toți mulțumiți și 
bucuroși așteaptă următoarea sărbătoare. 

Angelo Bâldea 

Prezentarea Episcopilor martiri – 16.02.2014 

Mulțumim bunului Dumnezeu pentru 
toate darurile cu care ne a binecuvântat 
pe noi românii de la Roma mai ales pentru 
locașurile de cult religios unul din ele fiind 
Capela din via Flaminia unde în fiecare 
Duminică ne îndreptăm pașii pentru a 
participa la Sfânta Liturghie și a ne întâlni 
cu Isus. Părintele Serafim parohul ne 
așteaptă și ne primește pe toți cu aceeași 
dragoste părintească anunțându-ne că va 
concelebra Sfânta Liturghie cu frații săi în 
Cristos: Părintele Vasile Orchiș părintele 
vicerector, Vasile Man Postulatorul Causei 
de Beatificare a episcopilor greco catolici 
români. 

Sfânta Liturghie ne înalță cu sufletul la 
cer iar noi sântem bucuroși că am reușit 
încă odată să ne umplem sufletele de 

binefacerile și binecuvântarea Euharistiei. 
Părintele Vasile Orchiș în predica pe care o 
ține ne amintește încă o dată de Fiul 
risipitor din Evanghelie. Liturghia s-a 
terminat, corul Parohiei intonează 
pricesne, în timp ce părintele vicerector 
Vasile Man și diaconul Filip Olivian își 
pregătesc materialul pentru a ține o 
conferință cu Via Crucis a episcopilor greco 
catolici români, morți sub regimul 
comunist între anii 1948-1970. Amintim 
aici pe episcopii: cardinal Iuliu Hossu, 
Valeriu Traian Frențiu, Alexandru Rusu, 
Ioan Balan, Ioan Suciu, Vasile Aftenie și Tit 
Liviu Chinezu. 

După ce părintele vicerector face un 
scurt istoric al Bisericii Române Unite și a 
acestor episcopi amintiți mai sus ne  







12 Cruce şi Înviere ianuarie – februarie 2014
prezintă  etapele jertfei prin care au trecut 
pentru simplul fapt de a nu-și lepăda 
credința în Cristos, reprezentată de 
Biserica Catolica de la Roma, care are pe 
scaunul ei pe Papa-capul vâzut al Biserici, 
urmașul direct al lui Petru. 

Putem aminti ca regimul aflat la putere 
în acei ani era comunist-ateu și ducea o 
politică contrară principiilor religiose. În 
anul 1948 începe prigoana înpotriva BRU, 

prin confiscarea bisericilor, mănăstirilor, 
istitutelor religiose, și a altor proprietăți, 
unele dintre acestea trecând în 
subordonarea Bisericii Ortodoxe. 

Patrimoniul Bisericii Române Unite este 
confiscat iar Biserica este redusă la tăcere 
–interzisă, dar cea mai mare comoară a
Bisericii o constituie credincioșii ei, care 
împreună cu preoții și episcopii slujesc în 
clandestinitate ca și odinioară creștinii în 
catacombele din Roma antică punându-și 
chiar și viața în pericol. Regimul este 
informat de activitatea   din 
clandestinitate și pentru a fi sigur de 
eliminarea Bisericii ca Istituție, incepe prin 
arestarea capilor acesteia: amintim aici 

episcopii, erau oameni de elită a societății. 
Odată arestați preoților și episcopilor li se 
aduc acuzații false, și sânt suluși la 
umilințe și torturi de neimaginat, 
refuzânduli-se ajutor medical. Se sting din 
viață în boli și mizerie dar cu certitudinea 
și speranța că lupta lor pentru credință nu 
va fi zadarnică, așa cum a spus înainte de a 
muri cardinalul Iuliu Hossu: “Lupta mea s-a 
sfârșit a voastră continuă” Mulți dintre 

preoți sînti aruncați la gropi comune și nu 
li se cunoaște nici azi nici locul și nici unde 
sînt îngropați, se știe doar că mulți dintre 
ei au fost deținuți la Sighetu Marmației o 
închisoare cu regim de exterminare și cu 
un cimitir numit al Săracilor. 

Demn este să menționăm că mulți 
dintre preoții și episcopii BRU au fost 
oameni de o mare cultură nu numai 
spirituală, dar și intelectuală, având 
oportunitatea să studieze în Universitățile 
Teologice de la Roma și odată întorși acasă 
în comunitățile pe care le păstoreau au 
inființat școli pentru ridicarea nivelului 
intelectual al poporului român din 
Transilvania. 
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Demn de amintire este și Monseniorul 
Vladimir Ghika, preot și martir. Prinț, la 
origini de religie ortodoxă, care datorită 
principiilor și convingerilor sale 
se convertește la catolocismn 
subliniind dorința de unitate a 
creștinilor încă din secolul 
trecut. Întrebat cărui fapt se 
datorează această decizie 
răspunde: Pentru a deveni un și 
mai bun ortodox. Datorită 
activității pastorale pe care o 
desfășioară și a credinzei sale 
de neclintit în Biserica Romei, 
este arestat, dar are 
posibilitatea să părăsească țara 
plecînd în exil cu familia. 
Monseniorul refuză știind că 
prezența sa este mult mai 
importantă în comunitățile pe 
care le păstorește. 
Cutremurătoare 
testimonianțele colegilor de 
celulă a Monseniorului, josnice 
umilințele la care a fost supus  
în anii de detenție. 

Solemna Slujbă de 
Beatificare din 31 august 2013 
de la București îl ridică la 
cinstea altarelor, numindu-l Fericitul 
Vladimir Ghika, de însuși cardinalul Angelo 
Amato trimisul Papei Francesco pentru 
această ocazie. 

S-a scris mult despre jertfa și martiriul 
slujitorilor lui Dumnezeu pentru credința 
lor în Biserica Romei.Toate relatările au la 
bază testimonianțele oculare a celor 
rămași în viață care au simțit datoria să 
facă cunoscut și altora faptele și lupta 
acestori martiri. 

Elocvent a fost și filmul pe care l-a 
prezentat părintele vicerector Vasile Man 
constând în o sinteză a drumului parcurs 

de episcopii greco catolici, pe drept numit 
Via crucis, având rol de propagandă pentru 
beatificarea lor. Considerați martiri, 
deoarece prin sacrificiul lor au scris cu 
sânge o pagină în istoria Bisericii Române 
Unite și a poporului român. 

În concluzie: ierarhii Bisericii Române 
Unite de azi nu au dat uitării jertfa și 
martiriul înaintașilor și duc o muncă asiduă 
pentru beatificarea lor, ridicându-i la 
cinstea altarelor. 

Simona POP 
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Ziua de Bobotează, 6 ianuarie, 
în Parohia Flaminia-Roma Nord  

Ziua di șase ianuarie la Roma, o zi cu 
soare, trimis din cer de la Dumnezeu 
pentru a binecuvânta Cetatea Eternă, în 
ziua de Epifanie. Razele soarelui iradiau 
lumina desaupra parohiei noastre, și 
asupra sufletelor 
credincioșilor care se 
adunau încet încet. La 
început a fost puțină 
lume, iar în jurul orei 
10, lumea a început să 
vină valuri -valuri, 
Părintele a fost plăcut 
impressionat și s-a 
bucurat văzând atâta 
lume venind să 
sărbătorească Botezul 
Domnului sau 
Sărbătoarea Arătarea 
Sfintei Treimi. Ce este 
botezul?  Este un 
eveniment mare și important în viața 
omului, pentru că Mântuitorului nostru 
Isus Hristos a venit pe Pământ și s-a 
botezat în Jordan, ca și noi să putem fi 
mântuiți. Măreția și importanța acestui 
eveniment numit botez l-a esplica și Papa 
Francesco intr-o un audiență generală de 
miercuri, subliniind substanța: adică 
increștinarea pe care o primim prin botez, 
atunci când omul se unește cu Isus. O 
liturghie înălțătoare a avut loc, celebrată 
de părintele Serafim și părintele diacon 
Lucian Lechintan, care a ținut și o scurtă 
predică. După liturgie și binecuvântare 
data de preoți s-a făcut sfințirea Apei 
Mari, în curtea parochiei unde au fost 

amenajate mesele și vasele pentru apă. 
După ritualul sfințirii apei Părintele 
Serafim in predica pe care a ținut-o a 
precizat importanza acestui ritual, 
importanța folosirii de către creștini 

acestei ape, și modul în care trebuie băută 
și binecuvântate casele. 

 Creștinii din toate colțurile Țării 
noastre au fost impresionați, s-au rugat 
împreună, chiar dacă tradițiile sînt diferite, 
iar la sfârșit au luat apă cu speranza ca 
această apă să le aducă sănătate, 
prosperitate, bucurie și numai bine, 
plecând acasă cu speranța în suflet cu acea 
speranță și putere pe care ne o dă numai 
Isus în timpul Liturghiei în Biserică, 
speranța care ne a sosținut pe noi creștinii 
de-a lungul anilor în care sântem departe 
de Țară.  

Simona POP 



ianuarie – februarie 2014 Cruce şi Înviere 15

Botez în Bazilica San Pietro 

Duminică, 26 ianuarie 2014, în Bazilica 
Sfântul Petru de la Roma a fost celebrat 
Sfântul Botez în rit bizantin pentru un copil 
român. Botezul a fost oficiat de pr. Serafim 
Vescan, responsabil al comunității greco-
catolice române - Roma Nord, pr. Gabriel 
Buboi, rectorul Colegiului Pontifical ”Pio 
Romeno” şi pr. Alin Cîndea. 

Familia şi naşii micuțului Fabian Rozario 
Marcu, după ce au asistat împreună cu 
miile de pelerini la rugăciunea ”Angelus” 
rostită de Papa Francisc în Piața San 

Pietro, au avut marea bucurie de a 
participa la Taina Botezului sub cupola ce 
adăposteşte mormântul Sfântului Petru. 

În predica sa, pr. Gabriel Buboi, a 
explicat importanța momentului şi a 
subliniat faptul că este o sărbătoare mare 
pentru cel botezat, pentru familie şi 
pentru întreaga Biserică. Primind Taina 

Botezului, a Mirului şi 
a Euharistiei copilul 
devine membru al 
Bisericii şi este 
introdus în povestea 
de dragoste dintre 
Dumnezeu şi om: 
”Dumnezeu îi oferă 
acum iertarea Sa 
pentru a trăi în viața 
lui”. 

Noul botezat a 
primit din partea 
Sfântului Părinte, aşa 
cum primesc toți cei 
botezați în Bazilica 

Vaticană, un cadou cu o mare importanță 
simbolică: un frumos recipient cu apă 
sfințită din Iordan. 

p.Alin CÎNDEA

Riassunto per i nostri amici italiani 

La venerazione della Madonna nei 
Padri della Chiesa (III) 

L’articolo di padre Serafino Vescan I. 
continua la presentazione dei primi Padri 
della Chiesa, i quali hanno parlato della 
venerazione di Maria. Il prossimo Padre è 
Severian di Gabala (+d.408), appartiene 

alla scuola antiochea. Ci fa vedere Maria, 
nella quale la donna del libro di Genesi è 
liberata, da ciò che era detto in Gen 3,16. 
Incoraggia i fedeli per credere nella 
mediazione di Maria. 

Nelle omelie del sec. V, dopo i concili 
da Efeso e Calcedonia possiamo vedere il 
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riflesso delle lotte con le eresie: La Nascita 
del Signore, La Visita di Maria. Così anche 
nel centro degli inni si trova l’unità della 
Chiesa che si trova nel cielo con quello che 
si trova sulla terra. Germano di 
Costantinopoli (+740), è patriarca da 
Costantinopoli. Dalla sua testimonianza 
possiamo vedere che l’Assunzione di 
Maria al cielo era già nel secolo VII 
accettata, inoltre anche per Germano la 
mediazione di Maria è un tema 
importante. 

Per Andrea di Creta (+cca). 740), Maria 
è la donna senza macchia, assunta nel 
cielo, regina e mediatore per i fedeli. 
Giovanni Damasceno ha influenzato la 
teologia d’occidente. I temi più importanti 
trattati da lui sono: L’Immacolata 
concezione di Maria, L’assunzione al cielo, 
la mediazione, e il culto mariano. 

La visita pastorale del Vescovo 
Guerino Di Tora nella parrocchia 
Flaminia-Euclide-Roma Nord 

Simona Pop racconta la festa della 
Presentazione del Signore al Tempio: Nella 
data di 2 febbraio la liturgia solenne è 
celebrata da sua ecc. Monsignor Guerino 
Di Tora episcopo, dal sacerdote Ioan Pop 
responsabile per i fedeli rumeni di rito 
greco cattolico in Italia, padre Serafino 
Vescan Iulian parroco di questa comunità , 
il sacerdote Vasile Orchiș, il diacono Lucian 
Lechințan SJ. Padre Serafino ha ricordato 
che la festa della Presentazione al Tempio 
del Bambino Gesù, nel rito Bizantino i 
fedeli festeggiano anche  i Santi Tre 
Gerarchi: Basilio, Gregorio, e Giovanni 
Crisostomo. Un altro motivo per 
incontrarsi in un numero grande era anche 
l’Unione dei Principati Romeni di Moldavia 
e di Valacchia, il 24 gennaio 1859. 

Nella sua omelia il padre Ioan Pop ha 
parlato della Fede, perché questo era 
suggerito dal Vangelo di Mt 15,21-28 
(lettura del giorno). Si è soffermato sulla 
fede della donna cananea, chi ha ottenuto 
la benedizione di Dio con la sua fede forte. 
Ha ricordato la fede di alcuni personaggi 
dell’Antico e Nuovo Testamento: Abramo, 
Giuseppe, i Profeti, i Re d’Israele. Poi si è 
arrivato anche ai martiri del XX secolo, 
nella dittatura comunista. La fede è ciò 
che da forza anche a noi, che viviamo qui. 
Alla fine della Santa Liturgia, il vescovo ha 
ringraziato dell’invito padre Serafino, poi 
ha precisato che è la Provvidenza divina 
che ci ha condotto (noi rumeni) qui, in 
Italia; ma ha ricordato anche il fatto che la 
vita è una prova, e le difficoltà si superano 
solo con una fede forte. Ha evidenziato 
che i rumeni nel loro paese hanno 
manifestato questa grande fede Noi che 
abbiamo ricevuto la fede, dobbiamo 
ringraziare e lodare il Signore. Alla fine il 
vescovo ha distribuito delle piccole icone 
con la Madre del signore e una monografia 
con la vita del beato Giovanni Paolo II. Il 
padre Serafino ha offerto al vescovo 
un’icona dipinta su legno, con Gesù Cristo 
e la Santa Vergine. La liturgia era seguita di 
un’agape fraterna con 150 persone 
presenti, poi di uno spettacolo teatrale 
con Moș Ioan Roată e Unirea, il gruppo 
«Seraficu», della parrocchia ha cantato 
canti religiosi e si è terminato con la danza 
«Hora Uniri».  

Domenica 16.02.2014 nella nostra 
parrocchia Flaminia-Euclide-Roma-Nord p. 
Serafino ha concelebrato la Santa Liturgia 
con i fratelli in Cristo P. Vasile Orchiș e P. 
Vasile Man, vice-rettore del Pontificio 
Collegio “Pio Romeno” di Roma che è 
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anche Postulatore della causa di 
Beatificazione dei Vescovi greco-cattolici 
romeni, morti in fama di martirio al tempo 
dell’oppressione comunista in Romania. 

P. Vasile Orghici, nella predica che ha 
pronunziato, ci ha ricordato il Vangelo di 
Domenica, ossia quello del Figliol 
prodigo.Dopo la Liturgia padre Vasile Man, 
aiutato nella preparazione dal diacono 
Olivian Filip e dallo studente in Teologia 
Remus Orian,  tienere la conferenza sulla 
Via Crucis dei vescovi greco-cattolici 
romeni, morti sotto il regime comunista 
tra gli anni 1948-1970: S.E. Valeriu Traian 
Frențiu, del Card. Iuliu Hossu, delle loro 
Eccellenza Alexandru Rusu, Ioan Bălan, 
Ioan Suciu, Vasile Aftenie e Tit-Liviu 
Chinezeu, tutti vescovi greco-cattolici che 
preferirono la prigione e la morte 
piuttosto che rinnegare la loro fede. Il 
padre Postulatore traccia una sintesi 
storica sulla Chiesa Romena Unita Greco-
Cattolica e sulle vite dei vescovi ricordati: 
nel 1948, iniziò la persecuzione della 
Chiesa greco Cattolica, i beni della Chiesa 
sono confiscati, l’attività della Chiesa 
proibita, i capi della chiesa (vescovi) , 
furono arrestati e tenuti inizialmente a 
domicilio forzato, poi essi furono rinchiusi  
nei diversi prigioni del paese, tra questi 
uno dei più famosi era il  Penitenziario di 
Sighet. Ai sacerdoti ed ai vescovi venivano 
mosse accuse false e questi martiri 
venivano sottoposti ad umiliazioni ed a 
torture immaginabili, costretti alla 
prigionia ad un regime di vita ed 
alimentare inumano. Ricorda le parole del 
cardinale Iuliu Hossu, detto prima di 
morire: “ La mia lotta è terminata, la 
vostra continua”. 

Il filmato documentario,presentato dal 
p. Postulatore Vasile Man, presenta una
sintesi della via percorsa dai vescovi greco-
cattolici, chiamato Via crucis. In fine 
l’autore dell’articolo Simona Pop 
conclude:” i gerarchi ed i fedeli della 
Chiesa Romena Unita di oggi non devono 
dimenticare il sacrificio e il martirio dei 
loro padri ed intraprendono tutte le 
formalità chieste dalla Chiesa per la loro 
beatificazione, elevandoli all’onore degli 
altari”. 

Battesimo del Signore (2.02.2014) 
Simona Pop fedele della Parrocchia Euclide 
Flaminio Roma Nord racconta la festa: si 
ricorda dell’importanza del nostro 
battesimo, come ha rilevato anche il Papa 
Francesco. Nella liturgia solenne ha 
concelebrato il padre Serafino con il 
diacono Lucian Lechintan. Dopo la liturgia 
c’era la benedizione dell’acqua, nel cortile, 
dove p. Serafino ha spiegato anche 
l’importanza di questa liturgia. 

Domenica 26.01.2014, la nostra 
comunità parrocchiale di Flaminio-Euclide 
Roma Nord ha avuto la gioia di battezzare 
un bambino rumeno della comunità nella 
Basilica S. Pietro. La liturgia è presieduta 
dal padre  Serafino Vescan, responsabil 
della comunità greco-catolica di Flaminia-
Euclide- Roma Nord, pr. Gabriel Buboi, 
rettore nel Pontificio Collegio Pio Romeno 
e pr. Alin Cîndea. Pr. Gabriel Buboi nella 
sua omelia ha spiegato l’importanza di 
questo avvenimento, per il bambino per la 
sua famiglia, per tutta la Chiesa: Con il 
battesimo Il bambino entra nella Chiesa, e 
nello stesso tempo entra nella storia 
d’amore tra Dio e om, questo articolo è 
apparso nel sito:  

e-communio.ro 
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 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri 

08.01.2014, Două noi aplicaţii pentru Android, cu rugăciuni şi cu cântece 
Catholica.ro a publicat recent pe Android două noi 
aplicații: una dedicată rugăciunii, iar cealaltă tot 
rugăciunii, dar cântate, adică o culegere de cântece 
religioase. Aplicația intitulată “Rugăciuni” (Rugați-vă 
neîncetat) se bazează în cea mai mare parte pe rugăciuni 
regăsite în cărți de rugăciune greco-catolice. Găsim 
rugăciuni de dimineață şi de seară, Psalmi, Acatistul şi 
Paraclisul Maicii Domnului, dar şi Calea Crucii şi Rozariul. 
Pagina cu care se deschide aplicația sugerează şi 
intențiile Sfântului Părinte pe respectiva lună. 
Cităm din pagina „Despre” motivațiile pentru lansarea 
acestei aplicații: 
„1. Tot mai mulți dintre noi dispunem de telefoane 
inteligente sau tablete cu sistem de operare Android. Iar 
dacă vorbim de telefoane atunci sunt alături de noi aproape tot timpul. 
2. În schimb nu toți purtăm cu noi câte o carte de rugăciuni. Unele sunt foarte groase…
iar cele subțiri poate conțin prea puține rugăciuni. O aplicație pentru Android poate 
conține fără probleme zeci de pagini şi nu creşte nici volumul, nici greutatea pe care 
trebuie să o purtăm cu noi.  
3. Sunt multe situațiile în care ne-am ruga… dacă am avea texte de rugăciuni. Desigur,
rugăciunea liberă este foarte frumoasă şi este bine să o practicăm, dar oricum 
rugăciunile ‘compuse’ îşi păstrează sensul. Ele vin dintr-un patrimoniu de rugăciuni al 
Bisericii care merită şi trebuie fructificat.” 
Aplicația de cântece include acum aproximativ 90 de cântece, folosite în Biserica 
Catolică. În această aplicație cântecele pot fi găsite rapid, scriind câteva litere din titlu. 
În timp aplicația va fi completată şi cu alte cântece, precum şi cu indexuri tematice 
(cântece mariane, de Paşti, la Împărtăşanie ş.a.). 
Aplicațiile se găsesc în Google Play (căutați “rugaciuni catholica.ro” sau “cantece 
catholica.ro”), iar pentru cei care nu au telefoane sau tablete cu Android le indicăm 
exact acelaşi conținut, dar doar online, pe Mobile.Catholica.ro. 

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

06 . 2 2.201 4 , B uc ureşt i : Inima mare, plină de omenie a Papei Francisc – prezentare 
de carte la Bucureşti 
Prezentarea traducerii cărții Sfântului Părinte Papa Francisc, “Convorbiri cu Jorge 
Bergoglio”, de Francesca Ambrogetti şi Sergio Rubin, de la librăria Humanitas – Cişmigiu, 
de miercuri seara, 5 februarie 2014, a fost o întâlnire marcată de carisma formidabilă a 
noului Papă în prezența a mai bine de o sută de participanți. Editura Victoria Books a 
ales prin reprezentantul său, jurnalistul Vlad Mixich, o formă insolită de prezentare care 
a luat mai curând forma strategică a unei mese rotunde, citim pe situl 
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VicariatBucuresti.ro, într-un material semnat de PS Mihai Frățilă, Vicarul greco-catolic al 
Bucureştiului. 
Discuția a fost inaugurată de PS Cornel Damian, Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei 
Romano-Catolice de Bucureşti, continuată apoi de PS Mihai Frățilă şi, rând pe rând, de 
ceilalți invitați: analistul şi scriitorul Emil Hurezeanu, pr. Marius Taloş, superiorul 
iezuiților din România, şi jurnalistul Gelu Trandafir. Fiecare a nuanțat un aspect al 
personalității noului Papă, nelăsând la o parte nici acele lucruri care pun accentul pe 
spontaneitatea intervențiilor Succesorului apostolului Petru, riscurile mediatizării sale 
contemporane în presa profană precum şi recenziile nuanțate ale analiştilor politici 

mondiali. 
Excelența Sa Nunțiul apostolic, Mons. Javier Francisco Lozano, reprezentant al Sfântului 
Părinte în România, a încântat auditoriul prin cuvântul său, evocând cu claritate 
verticalitatea şi profunzimea unui Păstor – Papa Francisc – care de aproape un an 
încoace a reconfirmat lumii întregi perenitatea, actualitatea şi prospețimea mărturiei 
Bisericii Catolice. “Cartea Papei Bergoglio este, într-un fel, intriga unei experiențe 
existențiale ieşite din comun. De ce? Cititorul va găsi naturalețe, disciplină, da… 
disciplina omeniei, franchețe şi extrem de multă bunătate. De această umanitate care 
ne este împărtăşită se molipsesc până şi cei doi jurnalişti care ne povestesc personajul. E 
prea pitoresc să reziste ispitei”, scrie PS Mihai. 
“Drumul Cardinalului Bergoglio spre o asumare decizională a misiunii sale, liberă de 
strictețea identitară exclusivistă tipică Europei, a fost practic dublată de existența sa de 
a fi Păstor şi mijlocitor în Cristos. A devenit înainte de orice un excelent misionar iezuit, 
fidel regulii Sfântului Ignațiu, conform căruia înaintea voinței Domnului celelalte lucruri 
sau realități cad în plan secundar. Cartea ne descrie aşadar: Omul Bergoglio, culisele 
caracterului său, zestrea de omenie şi persoanele care i-au stat alături pentru a deveni 
om; Păstorul Bergoglio care ne spune că strategia Bisericii nu e o nimereală epocală şi 
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nici tactică de management în care se potrivesc genial toate, unde unii lucrează şi alții 
aplaudă, ci este predicarea lui Cristos, Cel Răstignit, cu viața şi cuvântul.” 
“Într-o societate ca a noastră în care predomină demagogia, unde problemele se rezolvă 
eliminând sau defrişând realitatea lor, la câteva zile după săptămâna bunului simț – s-ar 

dori mai des practicat la noi! – de rugăciune pentru unitate 
creştină, cred că ne poate inspira ceea ce zice Cardinalul 
Bergoglio – Papa Francisc: ‘Nu stă în spiritul catolicismului – 
a vedea ‘creştinismului’! – să cauți doar partea negativă, 
ceea ce ne separă. Nu asta doreşte Cristos. Toate acestea nu 
numai că sperie şi mutilează mesajul, ci implică neasumarea 
lucrurilor, iar Cristos şi-a asumat totul. Şi numai situațiile 
asumate duc la mântuire. Dacă omul nu acceptă că în 
societate există persoane care au criterii diferite, inclusiv 
contrare celor personale, iar dacă nu le respectăm şi nu ne 
rugăm pentru ele, niciodată nu vom primi izbăvirea. Nu 

putem permite ca ideologia să pună stăpânire pe morală.” 
“Nu e studiat nimic în omul Bergoglio şi bunătatea sa existențială. Şi aceasta dă poate 
cea mai fericită cheie de lectură a dialogurilor sale. Cum zicea un teolog englez Faiber: 
‘bunătatea este revărsarea sinelui în ceilalți. A fi bun e să-i pui pe ceilalți în locul tău. 
Bunătatea a convertit mai mulți păcătoşi decât zelul, elocința sau învățătura şi acestea 
n-au convertit pe nimeni fără ca bunătatea să fi fost prin preajmă… e arătarea acestui 
sentiment în oamenii de apostolat care-i atrage pe păcătoşi spre ei şi care-i conduce 
astfel la convertire… să impresionezi oamenii prin bunătate fiindcă altfel frica nu va 
naşte decât necredincioşi’. Arhiepiscopul devenit Papa Francisc ne spune că: Nu putem 
rămâne ancorați unui stil ‘clientelar’, în aşteptarea ‘clientului’, credinciosul, ci să găsim 
structurile care ne permit să mergem unde este nevoie de noi.” 
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29.01.2014, Blaj: Biserica Română Unită cu Roma cere 
„încetarea violenţelor și ameninţărilor” la adresa Bisericii 
Greco-Catolice din Ucraina și a ucrainenilor 
Duminică, 2 februarie 2014, de Sărbătoarea Întâmpinării 
Domnului, în toate lăcașele de cult ale Bisericii Greco-Catolice 
Române se vor celebra slujbe și se vor înălța rugăciuni pentru 
Biserica Greco-Catolică din Ucraina și ucrainenii aflați în „clipe 
de încercare”, se arată într-o scrisoare de solidaritate a 
Cardinalului Lucian,  Arhiepiscop Major al Bisericii Române 
Unite cu Roma. 
„Biserica Greco-Catolică Ucraineană în mod cu totul special 
apare lovită de atacuri de ură, într-un context în care creștinii – care sunt în același timp 
și cetățeni – doresc să viețuiască într-o țară liberă și democratică, fără corupție, fără 
minciună și fără violențe”, subliniază Preafericitul Lucian. „Ne exprimăm preocuparea 
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față de amenințările contra Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, fiindcă aduc aminte de 
spiritul cu care a fost pregătită represiunea și desființarea sa din 1946. Biserica Unită 
Ucraineană păstrează amintirea directă a persecuției pentru credință, la fel ca Biserica 
noastră, și care, iată, din păcate, pare să se reitereze la orizont în țara vecină.” 
Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma cere „stăruitor” credincioșilor 
români să arate „solidaritate frățească cu Biserica Greco-Catolică din Ucraina în aceste 
momente dramatice, mai ales prin rugăciunea către Domnul Păcii, Părintele Veacului ce 
va veni, Cel care ne unește în credință și în slujire.” 
„Unim glasul nostru cu cel al Preafericirii Sale Sviatoslav Shevchuk, Arhiepiscopul Major 
al Bisericii Greco-Catolice din Ucraina, pentru a cere încetarea violențelor și a 
amenințărilor la adresa membrilor acestei atât de încercate Biserici și a întregului popor 
ucrainean”, mai arată înaltul ierarh greco-catolic român. 
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Programul Bisericii 
Duminecă: 
 8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist
 10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie
 12:00 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni
 Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta

Liturghie 
 Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la

orele 12 
Alte activităţi: - Conferinţe pe teme de actualitate spre 

folosul credincioşilor 
 Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia
 12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta

Împărtăşanie solemnă
 12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie

În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi 
găsit în Biserica mare, după următorul program: 
 8:00 – 8:30 – Spovedanii
 8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic)
 Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului
 Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii
 Duminică seara, 18:20 – 20:45 – Spovedanii
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21.02.2014, Ucraina: Preafericitul Sviatoslav Shevchuk îi scrie Cardinalului Lucian 
Arhiepiscopul Major al Bisericii 

Greco-Catolice din Ucraina, 
Sviatoslav Shevchuk,mulțumește 
Cardinalului Lucian, Arhiepiscop 
Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma, pentru solidaritatea 
frățească manifestată prin post și 
rugăciune, în momentele dramatice 
din Ucraina. 

Răspunsul Preafericitului 
Shevchuk vine în urma mesajului de solidaritate transmis pe 27 ianuarie a.c. de 
Preafericitul Părinte Lucian Mureşan. Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu 
Roma a cerut ”stăruitor” credincioșilor români să să se roage pentru încetarea violenței 
și amenințărilor la adresa membrilor bisericii și a întregului popor ucrainean. 
În cele ce urmează vă prezentăm răspunsul Arhiepiscopului Sviatoslav Shevchuk: 

Preafericirea Voastră, 

Prin prezenta, doresc să exprim în numele întregii Biserici Greco-Catolice Ucrainene și al 
întregului popor ucrainean, întreaga noastră gratitudine Preafericirii Voastre pentru 
rugăciunile și gesturile de frățietate adresate poporului ucrainean în acest moment dificil 
pe care îl trăim. Vă suntem foarte recunoscători pentru mesajul din 27 ianuarie a.c. 
adresat episcopilor și preoților Bisericii Greco-Catolice din România, cu chemarea la 
rugăciune pe data de 2 februarie 2014. Acest gest de solidaritate și de comuniune este 
extrem de important și de semnificativ pentru credincioșii Bisericii noastre. 

Toți creștinii din țara noastră, în pofida apartenenței lor confesionale, se roagă cu tărie 
pentru ca poporul nostru să își păstreze pacea și înțelegerea, și pentru ca binele comun 
să fie scopul dorit de toată lumea. În numele episcopatului și al credincioșilor noștri, vă 
cerem să continuați să vă rugați pentru rezolvarea pașnică a conflictului actual din 
Ucraina. 

Cu sentimente de profundă comuniune, 
Vă salut, cu multă gratitudine 
în Domnul, 

+ Sviatoslav 
Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice Ucrainene 
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