
  

 

C o m u n i t a t e a  r o m â n e a s c ă  g r e c o - c a t o l i c ă  “ S F .  N I C O L A E ”  
L a  c o m u n i t à  r o m e n a  g r e c o - c a t t o l i c a  “ S .  N I C O L A ”  

P A D O V A ,  D e c e m b r i e  /  D i c e m b r e  2 0 1 4  
( n r .  1 4 ,  a n  I V )   

Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, 
care va fi pentru tot poporul. (Lc 2, 10) 

 
Dragi credincioși, 
Nașterea Domnului nostru Isus Cristos aduce în 

fiecare casă şi în fiecare persoană bucuria sfântă a 
Crăciunului. „Bucuria evangheliei umple inima şi viaţa celor care 
se întâlnesc cu Isus. Cei care se lasă mântuiţi de El sunt eliberaţi de 
păcat, de tristeţe, de golul interior, de izolare. Cu Isus Cristos mereu 
se naşte şi se renaşte bucuria” (Papa Francisc, Evangelii Gaudium., 
1). Sufletul omului este mai bun, inima 
mai iertătoare, îngerii vin și pacea 
domnește. Aceste momente le-am trăit 
pe când eram copii dar și acum, la 
acest ceas târziu al istoriei, simțim că 
Domnul vine cu aceeași bună 
mireasmă spirituală, cu aceeaşi lumină 
lină de sărbătoare pentru tot omul. 
Nașterea Domnului reprezintă și 
pentru Țară, pentru Țara noastră, un 
moment de bucurie și de încredere, de 
demnitate și de speranță, de aducere 
aminte și de propuneri pentru viitor, 
pentru ziua de mâine. 

Cristos se naște, este ceasul 
bucuriei și ne amintim că îngerul 
Gavril îi spune Mariei: „Bucură-te!” (Lc 
1,28); de bucurie a săltat pruncul în 
sânul Elisabetei când a vizitat-o Maria 
(cf. Lc 1,41); de bucurie în credinţa  de 
Dumnezeu a tresăltat spiritul Mariei 
(Lc 1,47); plin de bucurie era Ioan 
Botezătorul când îl vestea pe Cel care 
trebuia să vină (In 3,29); și, de bucurie în Spiritul Sfânt a 
tresăltat și Domnul (Lc 10,21). Isus Cristos se naște în 
lume ca să ne aducă bucuria (cf. In 15,11), vine pentru ca 
această bucurie să rămână și nimeni să nu o ia de la noi 
(cf. In 16,22) iar noi, „plini de bucurie” (cf. Fapte 13,52), de 
bucuria Nașterii Domnului suntem chemați să o 
transmitem altora (cf. Fapte 8,8) (Cf. Evangelii Gaudium., 5). 
Bucurați-vă dragi credincioși: Domnul ne aduce astăzi 
pacea și bunaînvoire, încrederea și libertatea fiilor lui 
Dumnezeu, tăria și curajul de a ne păstra credința! 

 
Dragii mei, 
În acest spirit al bucuriei Îngerul le spune 

păstorilor: „nu vă temeți. … vi s-a născut azi Mântuitor, care 

“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia,  
che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10) 

 
Cari fedeli, 
La Nascita di nostro Signore Gesù Cristo porta in ogni 

casa ed in ogni persona la santa gioia del Natale . “La gioia 
del Vangelo riempie l’anima e la vita di coloro che si incontrano con 
Gesù. Chi si lascia salvare da Lui è liberato dal peccato, dalla tri-
stezza, dal vuoto interiore e dall’isolamento. Con Gesù Cristo si nasce 
sempre e la gioia rinasce.” L’anima dell’uomo è più buona, il 

cuore incline al perdono, gli angeli 
vengono e la pace regna. Abbiamo 
vissuto questi momenti da quando 
eravamo fanciulli, ma [li viviamo] 
anche adesso, nell’ora tarda della 
storia, sentiamo che il Signore viene 
con lo stesso profumo spirituale, 
con la medesima luce ilare della fe-
sta, per ogni uomo. La Nascita di 
Gesù rappresenta per la [nostra] Pa-
tria un momento di gioia e di fidu-
cia, di dignità e di speranza, di ricor-
do e di proposte per il futuro, per il 
domani. 
Cristo nasce, è l’ora della gioia e ci 
ricordiamo che l’angelo Gabriele 
dice a Maria: “Rallegrati!” (Lc 1,28); 
nel seno di Elisabetta è sussultato di 
gioia il bambino quando Maria le 
fece visita (cfr. Lc 1,41); della gioia 
nella fede di Dio trasalì l’animo di 
Maria (Lc 1,47); pieno di gioia era 
Giovanni Battista quando annunzia-

va Colui Che sarebbe dovuto venire ( Gv 3,29); e di gioia 
nello Spirito Santo trasalì anche il Signore (Lc 10,21). Gesù 
Cristo nasce nel mondo per portarci la gioia (cfr. Gv 
15,11), viene perché questa gioia resti e perché nessuno ce 
la sottragga ( cfr. Gv 16,22) e noi, “pieni di gioia” (cfr. Atti 
13,52), della contentezza della Nascita del Signore siamo 
invitati a trasmetterla agli altri (cfr. Atti 8,8). Rallegratevi, 
cari fedeli: il Signore ci porta oggi la pace e il buon annun-
zio, la fiducia e la libertà dei figli di Dio, la forza ed il corag-
gio di serbare la Fede. 

           
Miei cari, 
in questo spirito di gioia, l’Angelo dice ai pastori: “ 

Non temete …. è nato oggi il Salvatore che è Cristo Gesù” (Lc 2, 
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este Cristos Domnul” (Lc 2, 10-11)! Vă îndemn și eu 
împreună cu îngerii dar și cu Sfântul Părinte Papa Ioan 
Paul al II-lea: „nu vă temeți să-l primiți pe Cristos și să acceptați 
puterea Sa! Deschideți larg porțile inimilor voastre lui Cristos”! 
(Ioan Paul al II-lea, 22 octombrie 1978) Precum în urmă cu 
2000 de ani Domnul a venit într-o peșteră, tot așa a venit 
și în urmă cu 25 de ani când, prin jertfa tinerilor, ne-am 
dobândit libertatea și demnitatea și, tot astfel Domnul vine 
și astăzi. Cristos Domnul „știe ce este în sufletul omului”! 
Domnul a știut bine ce a fost în inima păstorilor dar a știut 
și ce a fost în sufletul celor trei Crai de la răsărit când le-a 
primit darurile, precum a știut bine și ce a fost în inima 
tinerilor din preajma Crăciunului anului 1989 care i-au 
oferit alte daruri: sufletul, inima și viața lor. 

Au trecut, dragi credincioși, 25 de ani de la căderea 
zidului Berlinului, a „cortinei de fier”, de la căderea 
comunismului și în țara noastră. Ei, tinerii de la Timișoara 
sau București, de la Sibiu sau Brașov de la Iași sau Oradea 
l-au întâmpinat pe Mântuitorul cu jertfa lor, nu le-a fost 
frică deoarece știau că viața lor se împletea cu bucuria 
Nașterii Domnului. Da, nu le-a fost frică! În bucuria și 
tăria lor de caracter noi ne trăim astăzi libertatea; în 
bucuria și dăruirea lor noi astăzi putem propovădui 
Evanghelia; în bucuria și jertfa lor 
astăzi noi trăim Crăciunul. 

 
Dragi credincioși, 
Domnul vine! Din păcate, 

în locurile unde s-a născut, a 
copilărit şi şi-a împlinit sacra sa 
misiune Isus nu este pace. Pe acele 
meleaguri unde odată „îngerii cântau 
iar păstorii lăudau și preamăreau pe 
Dumnezeu” (cf. Lc 2,14-20), în Țara 
Sfântă, domnesc prea multe 
ideologii și ambiții omenești care 
atentează la siguranța și libertatea 
persoanei umane. În Noaptea 
Sfântă de Crăciun suntem chemaţi 
să fim uniți în rugăciune și în sfânt colind cu toți cei care 
trec prin grele încercări în Țara Sfântă dar și în Siria, Irak, 
Nigeria, Sudan sau Ucraina, pentru pace și bună înțelegere 
între oameni și națiuni, între familii și popoare. 

Dragii mei, „fiţi cu mintea întreagă şi privegheaţi în 
rugăciuni. … dar, mai presus de toate, să aveţi o dragoste statornică 
între voi” (1 Pt 4,7-8): răspundeți răului cu binele, 
neîncrederii cu speranța, dezolării cu credința, răzbunărilor 
cu iubirea (cf. Lc 6,35). Noi, cei care am primit bucuria, 
noi cei care l-am primit pe Isus în viața noastră, trebuie să-l 
oferim şi altora, să dăruim bucuria aceasta neasemuită şi 
celor care însetează după ea pentru că: „noi am văzut şi 
mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul; … iar noi am cunoscut şi am 
crezut iubirea” (cf. 1 Ioan 4, 14-16) (Cf. Papa Benedict al XVI-
lea, 21 octombrie 2014). Uniţi cu Isus, căutăm ceea ce el 
caută, iubim ceea ce el iubeşte. În fond, ceea ce căutăm 
este slava Tatălui, trăim şi acţionăm “spre lauda gloriei 
harului său” (Ef 1,6) (Cf. Papa Francisc, Evangelii Gaudium 
267). 

 

10-11)! Anch’io vi esorto assieme con gli Angeli, ma an-
che con il Santo padre San Giovanni Paolo II “Non abbiate 
paura, ricevete Cristo ed accettate il Suo potere! Spalancate le porte 
dei vostri cuori a Cristo!” Come duemila anni or sono il Si-
gnore è venuto in una grotta, così 25 anni fa è venuto 
quando, con il sacrificio dei giovani, ci siamo riconquistati 
la libertà e così il Signore viene anche oggi. Cristo il Si-
gnore sa “ciò che è nel cuore dell’uomo”! Il Signore ha cono-
sciuto bene anche quello che v’era nel cuore dei tre Re 
Magi d’Oriente, quando ne ricevette i doni, come pure ha 
conosciuto bene ciò che vi era nel cuore dei giovani che 
attorno al Natale del 1989 hanno offerto altri doni: l’ani-
ma, il cuore e la loro stessa vita. 

Sono passati, cari fedeli, 25 anni dalla caduta del mu-
ro di Berlino della “cortina di ferro”, dalla caduta del comu-
nismo anche nella nostra Patria. Essi, i giovani di Ti-
mişoara o di Bucurest, di Sibiu o di Braşov, di Iaşi o di 
Oradea hanno incontrato il Salvatore con il loro sacrificio, 
non hanno avuto paura perché sapevano che la loro vita 
si intrecciava con gioia con la Nascita del Signore. Sì, non 
hanno avuto paura! Grazie alla loro gioia ed alla loro for-
za di carattere noi viviamo oggi la libertà; grazie alla loro 
gioia ed al loro dono oggi noi possiamo predicare il Van-

gelo; grazie alla loro gioia ed al loro sacrificio 
oggi noi viviamo il Natale. 
           
Cari fedeli, 
Il Signore viene; nei luoghi in cui nacque Ge-
sù, ove trascorse la sua infanzia e compì la 
sacra missione Gesù, non c’è pace. In quei 
luoghi ove una volta “gli angeli cantavano e i 
pastori lodavano e magnificavano Iddio” (cfr. Lc 
2,14-20), nella terra Santa signoreggiano trop-
pe ideologie ed ambizioni umane che minano 
la sicurezza e la libertà della persona. Nella 
notte santa di Natale siamo invitati ad essere 
uniti in preghiera ed in una “colinda” santa 
con tutti coloro che passano attraverso gravi 
prove in Terra Santa, ma anche in Irak, Nige-

ria, Sudan o in Ucraina, per la pace e la buona intesa tra 
gli uomini, le nazioni ed i popoli. 

Miei cari, “Siate moderati, vegliate in preghiera … ma, 
soprattutto, nutrite un amore incrollabile tra voi” (1 Pt 4,7-8): 
rispondete al male con il bene, alla sfiducia con la speran-
za, alla desolazione con la fede, alle vendette con l’amore 
(cfr. Lc 6,35). Noi che abbiamo ricevuto la gioia, noi che 
abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita, dobbiamo offrir-
lo agli altri, dobbiamo donare la nostra gioia impareggia-
bile anche a coloro che ne sono assetati; “Noi abbiamo visto 
e confessiamo che il Padre ha inviato il Figlio.. e noi abbiamo credu-
to e conosciuto l’amore” (cfr. 1 Gv 4, 14-16) Cf. Papa Benedetto  
XVI, 21 ottobre 2014). Uniti con Gesù, cerchiamo quello 
che Egli cerca, amiamo quello che ama. In fondo, ciò che 
cerchiamo è la gloria del Padre, viviamo ed agiamo “a lo-
de e gloria della sua grazia” (Ef 1,6) Cf. Papa Francesco 
Evangelii Gaudium 267). 
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Dragi credincioși, 
Vedem că Isus se naște într-o lume în care 

singurătatea persoanei umane devine o constantă, în care 
parcă uităm să ne povestim lucrările Luminii unii altora, în 
care foarte mulți tineri români, dar nu doar români şi nu 
doar tineri, sunt la muncă prin Europa sau prin lumea 
largă, într-o lume în care avem tot mai mulți copii rămași 
singuri, fără părinți, cu bunicii sau cu neamurile, într-o 
lume în care numărul celor săraci devine tot mai mare. 
Este o realitate pe care nu putem să o ascundem, pentru că 
ea aduce atâta suferinţă şi nelinişte, încât, de la un punct 
încolo, doar credinţa în Dumnezeu, doar nădejdea în tăria 
celor sfinte pot dărui inimii însingurate o cale şi un adevăr 
care să o lumineze. 

Da, Isus vine din nou pentru fiecare în parte, 
pentru fiecare acolo unde el este. Iar dacă Domnul este 
atât de bun, la rândul nostru și noi trebuie să fim buni cu 
cei singuri, să-i respectăm pe cei plecați printre străini, să 
mângâiem pe copii și pe cei vârstnici, să-i ajutăm pe cei 
nevoiași: „să ne iubim unii pe alții” (cf. Io 13,34). Să nu uităm 
că Isus Cristos, prin venirea sa în lume, prin patima, 
moartea și învierea Sa ne-a recâștigat demnitatea și 
libertatea de „fii ai lui 
Dumnezeu” (Cf. Conciliul 
Vatican II, Dignitatis 
Humanae 3). Această 
demnitate și această 
libertate sunt infinit de 
preţioase pentru că se 
împărtăşesc din sfinţenie 
și, drept firească urmare, 
ele trebuie promovate și 
a p ă r a t e  îm p o t r i v a 
oricăror violențe și 
discriminări spre binele 
tuturor din întreaga lume 
(Cf. Papa Francisc, Discurs 
la Parlamentul Europei., 25 
noiembrie 2014 ). 

Crăciunul este Sărbătoarea bucuriei fiind 
Sărbătoarea aducerii- aminte de Nașterea lui Cristos; 
Crăciunul este Sărbătoarea curajului și comemorării celor 
dragi, victime ale comunismului şi ale altor atâtea orori ale 
istoriei omenirii; Crăciunul este Sărbătoarea buneivestiri 
pentru tot poporul și a respectului pentru cei încercați și în 
suferință; Crăciunul este Sărbătoarea Adevărului care vine 
și Sărbătoarea demnității și libertății ființei umane, 
Crăciunul este Sărbătoarea Nașterii Domnului, a 
colindelor, a noastră, a tuturor.  

 
La tot omul de bunăvoință și fiecăruia în parte vă 

urez Sărbători Fericite cu pace și bucurii de Nașterea 
Domnului! La mulți Ani cu sănătate! 

    
 
   †  PS Virgil Bercea,  

episcop greco-catolic de Oradea Mare,  
Responsabil cu pastoraţia emigranţilor. 

 
Cari fedeli, 
Vediamo che Gesù nasce in un mondo in cui la solitudi-

ne della persona umana diviene una costante, in cui sembra 
che scordiamo di raccontarci l’un l’altro le “cose” della Luce, 
in cui molti giovani romeni, ma non solo romeni, lavorano 
in giro per l’Europa o nel mondo intero, in un mondo in cui 
abbiamo sempre più bambini rimasti da soli , senza genitori, 
con i nonni o con i parenti, in un mondo in cui il numero dei 
poveri diviene sempre maggiore. È una realtà che non pos-
siamo celare, perché porta tante sofferenze ed inquietudine 
tanto che, ad un certo punto, solo la fede in Dio, solo la spe-
ranza nella forza dei doni santi può dare all’animo reso solo 
una via che lo illumini. 

Ma Gesù viene nuovamente per ciascuno, per ognuno 
dove si trova. E se il Signore è così buono, a nostra volta, 
anche noi dobbiamo essere buoni con coloro che sono soli, 
dobbiamo rispettare chi che si è recato presso terre straniere, 
accarezzare i bambini, gli anziani, dobbiamo aiutare i biso-
gnosi: “amiamoci gli uni gli altri” (cfr. Gv 13,34). Non dimenti-
chiamo che Gesù Cristo con la sua venuta al mondo, con la 
Sua Passione e con la Sua morte, con la sua Risurrezione ha 
guadagnato ancora per noi la dignità e la libertà di “figli di 

Dio”. Questa dignità e 
questa libertà sono infi-
nitamente preziose per-
ché si condividano con 
santità e, come naturale 
conseguenza, devono 
essere promosse e dife-
se contro ogni violenza 
e discriminazione per il 
bene di tutti nel mondo 
intero (Cf. Papa 
Francesco, Discorso al 
Parlamento Europeo, 25 
novembre 2014 ). 
Il Natale è la Festa della 
gioia perché è la Festa 
del ricordo della Nasci-

ta di Cristo; il Natale è la Festa del coraggio e della comme-
morazione di coloro che ci sono cari, vittime del comunismo 
e di altri orrori della storia dell’umanità; il Natale è la festa 
dell’annuncio per tutto il popolo e del rispetto per coloro 
che sono provati e nella sofferenza; il Natale è la Festa della 
Verità che viene e la festa della dignità e della libertà dell’es-
sere umano. Il Natale è la festa della Nascita di Gesù, delle 
“colinde” esso appartiene a noi, a tutti. 

 
 
 
Ad ogni uomo di buona volontà ed a ciascuno in parti-

colare auguro Buone Feste con pace e letizia per la Nascita 
di Gesù! Auguri! State bene! 

 
 
         † S.Ecc.za Virgil Bercea,   
    vescovo di Oradea Mare 

Responsabile con la pastorale degli immigrati. 
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Pruncul Isus s-
a născut într-o epocă 
și într-o tradiție 
diferită de cea a 
noastră dar poate cu 
aceleași probleme 
economice, sociale și 
morale. Ceeea ce i-a 
dat putere acestui 
Copilaș a fost 
căldura sufletească și 
apropiată a părinților, 
inima acestor oameni 
curajoși și buni. Ne 
gândim și noi la cei 
dragi de acasă și la 
cei de aici care ne 
sunt alături și la bine și la rău, la cei din mica noastră 
comunitate, fiecare un dar în felul său. 

Fie ca Pruncul Isus să încălzească cu suflarea Sa 
inimile noastre, să ne binecuvânteze familiile și pe cei 
cunoscuți nouă! 

Crăciun Fericit și un călduros “La mulți ani!”din 
partea preoților și a diaconilor! 

 

 Il Bambino 
Gesù nacque in 
un’epoca ed in una 
tradizione differente 
d a l l a  n o s t r a , 
sebbene forse con 
simili problemi 
economici, sociali e 
morali. Quello che 
diede forza a questo 
Bambinello fu la 
forza d’animo e la 
v i c i n a n z a  d e i 
genitori, il cuore di 
queste persone 
coraggiose e buone. 
A nostra volta, 

pensiamo ai nostri cari che si trovano a casa ed a quelli 
che –qui– ci sono vicini nel bene e nel male, quelli che 
fanno parte della nostra piccola comunità, ognuno a suo 
modo. 
 Che il Bambino Gesù riscaldi con il Suo alito i 
nostri cuori, che benedica le nostre famiglie e tutti i 
nostri prossimi! 
 Buon Natale e calorosi auguri, da parte dei 
sacerdoti e dei diaconi! 

PERSOANE DE CONTACT  /  PERSONE DI CONTATTO 
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 3498273615; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; P. Cristian Sabău (Torreglia)  Cell: 3461796071, 
e-mail: pr.cristian@yahoo.it, Ipodiacono Giuseppe  Munarini (Padova), Cell: 3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it 

Vizitaţi/Visitate:  
www.bru-italia.eu 

  

PROGRAMUL SFINTELOR SĂRBĂTORI  
DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU  2014-2015 

 

Joi, 25 decembrie -Naşterea Domnului nostru Isus Hristos                       
 9,15 -program de spovezi 

 10,00 -Sfânta Liturghie de Naşterea Domnului 
 

 

Duminică 28 nu va fi celebrată Sf. Liturghie.     
 

Duminică, 4 ianuarie    

 9.15 –Program de spovezi 

 10,00 –Sf.Liturghie  
 

Luni, 5 ianuarie   Ajunul Boboteazei    
 18,00 -program de spovezi 

 18,30 - Slujba Sfinţirii Mari a Apei 
 

Marţi, 6 ianuarie –Boboteaza, Epifania, Sărbătoarea 
neamurilor  (în biserica „Templul Păcii”) 

 10,30 –Sf.Liturghie în ritul latin (celebrată de Arhiepiscopul 
de Padova †Antonio Mattiazzo) 

  

PROGRAMMA PER LE FESTE  
NATALIZIE 2014-2015 

 

Giovedì, 25 dicembre – Natività del  Signore Gesù Cristo  
 9,15 -confessioni  

 10,00 -Divina Liturgia della Natività 
 

 

Domenica 28 dic non vi sarà la celebrazione della Div. Liturgia 
 

Domenica,  4 gennaio   

  9,15 -confessioni  

 10,00 -Divina Liturgia  
 
Lunedì, 5 gennaio –Vigilia del Battesimo del Signore   

 18.00 -confessioni  

 18,30 – Il rito della grande benedizione delle acque 
 

Martedì, 6 Gennaio - Battesimo del Signore, Epifania, Festa 
delle Genti  (nella chiesa “Tempio della Pace”) 

 10,30 S.Messa in rito latino (celebrata dall’Arcivescovo 
†Antonio Mattiazzo) 
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