
CRUCE ȘI ÎNVIERE – aug.-sept.-oct. 2014 

 

0 

 

 
 
 
 

IN HOC SIGNO VINCES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎN ACEST SEMN VEI ÎNVINGE 

 
 
 

”Tu ești  Petru și pe această 

piatră voi zidi Biserica Mea, și 

porțile iadului nu o vor birui. 

Ție îți voi da cheile Împărăției 

cerurilor; orice vei lega pe 

pământ, va fi legat și în cer, 

 și orice vei dezlega pe pământ 

va fi dezlegat și în ceruri.” 

(Mt. 16,18-19) 

PUBLICAȚIE A COMUNITĂȚII BISERICII 

ROMÂNE UNITE CU ROMA 

GRECO – CATOLICĂ 

FLAMINIA - EUCLIDE - ROMA NORD 

◊◊◊◊◊ 

ANUL X, NR. 4 (54) - 2014 

AUGUST – SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE  

◊◊◊◊◊ 

RESPONSABIL 

PR. SERAFIM VESCAN IULIAN 



CRUCE ȘI ÎNVIERE – aug.-sept.-oct. 2014 

 

1 

CATEHISMUL SFINTEI UNIRI 
al I.P.S. Alexandru Șterca Șuluțiu 

 

*…+ Continuăm din numărul trecut asupra celor patru puncte dogmatice, 

cu precizări din Sfânta Scriptură, Sfinți Părinți și Tradiția Bisericii. 
Despre primatul Sfântului Petru și a succesorilor săi, episcopului de Roma, Sf. 

Atanasie zice că ”Christos pe Petru l-a pus în vârful cetății (care este Biserica), și i-

a poruncit să poarte grijă de toate ale Bisericii, ca pe toți să poată ajuta”. Origen 

în omilia a 22-a numește pe Petru ”cel mai înalt vârf al Apostolilor”. Sf. Grigore 

Nazianzenul în a 26-a Orațiune scrie despre Sfântul Petru Apostolul: ” Vezi cum 

dintre toți ucenicii lui Christos cei mari, și înalți, și vrednici de alegere, acesta 

(Petru) să numește piatră, și fundamentul Bisericii îl are încredințat”. Sf. Ciril 

Alexandrinul, în a 12-a carte despre sf. Ioan zice: ”Peste alți strălucește acela 

(Petru) capul celorlalți (apostoli) și principele”. Sf. Ioan Gură de Aur (Crisostomul) 

în omilia 55 a lui Matei așa zice: ”Păstorul și capul Bisericii este omul pescar 

(Petru) și nenobil”. Sf. Eusebie în cuvântarea sa despre nașterea lui Sf. Ioan zice: 

”Întâi mielușeii, apoi oile, l-au încredințat (Christos) lui Petru, pentru că nu numai 

păstorul, dar și păstorilor pe el (Petru) l-au rânduit, paște dar ... guvernează ..., a 

tuturor dar păstor este ...”. Sf. Vasile cel Mare în proemiu despre judecata lui 

Dumnezeu așa zice: ”Fericit e acel Petru, care este înălțat preste toți ucenicii, cui 

singur mai mari decât altora s-au dat adeverințe”. 

În cartea Mineului de sărbătoarea Sfinților Petru și Paul (Pavel) pe 29 iunie se 

cântă ”Petru corifeul (capul) apostolilor ... pe acesta ca pe o căpetenie a 

Apostolilor”. 

Sinoadele Ecumenice din Costantinopolul anul 381 - can.3; din Calcedonia anul 
431 - can.28; din Florența (Firenze) anul 1438, însuși împăratul grecilor, 
Patriarhul Costantinopolului, cu toți Metropoliții și Episcopii răsăritului, semnând 
Sfânta Unire făcută acolo, așa au mărturisit:  ”sfântul și apostolul scaun și 
Ponteficele roman în toate lumea ține Primatul, și că însuși Ponteficele roman 
este urmașul fericitului Petru Principele Apostolilor, și  adevărat vicariu a lui 
Christos, și a toată Biserica cap, și este a tuturor creștinilor părinte și învățător, și 
lui în fericitul Petru i s-au dat de la Domnul Nostru Isus Christos deplina putere de 
a paște, cârmui și guverna toată săborniceasca (catolica) Biserică, precum aceea 
să cuprinde în faptele săboarelor ecumenice, și în Sfintele canone!”. Din toate 
aceste limpede se dovedește că Biserica orientală sau răsăritană de pururea au 
crezut și au ținut pe Patriarhul Romei de cap a toată Biserica, și urmaș al Sfântului 
Petru Apostolul. 
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Valentinian, împăratul în epistola către Teodosie așa zice: ”Trebuie noi 

demnitatea a însăși veneratului și fericitului Apostol Petru nevătămată și în 

timpurile noastre a o ținea, ca prea fericitul Episcopul cetății Romei, cu 

Prințipatul preoțimei asupra tuturora anticvitatea i-au datu, să aibă locul de a 

judeca despre credință și asupra tuturor Preoților”. Iustin împăratul 

Constantinopolului în a 13-a novelă tit. 14, cap. 2, spune: ”După hotărârile 

bisericești pe fericitul Papa Romei vechi hotărâm a fi cel mai întâi între toți 

preoții”. 

Despre purcederea Spiritului (Duhului) Sfânt de la Fiul și Tatăl atestă Sfânta 
Scriptură și amintim doar Ioan 16, 7: ”Mă voi duce la Tatăl si-l voi trimite pe 
Spiritul Sfânt (Mângâietorul)”, fiind vorba despre a treia ființă divină, Spiritul 
Sfânt purcede sau izvorește de la Tatăl și Fiul ca de la un izvor și ființă 
dumnezeiască. De aceea era necesar ca Fiul să se înalțe la Tatăl pentru a-l trimite 
pe Spiritul. Isus spune în Ioan 16,15: ”Toate câte are Tatăl ale Mele sunt, de 
aceea am zis că din al Meu ia și vă vestește vouă”, iar în Ioan 16,14: ”Acela Mă 
vă slăvi, pentru că din al Meu va lua și vă va vesti”. De asemenea și sfinți Părinți 
atestă aceasta, de exemplu Sf. Ilarie, sărbătorit în 12 iulie, în cartea a doua 
despre Sf. Treime spune: ”a vorbi despre El (Spiritul Sfânt) nu este de lipsă, care 
din Izvorâtorii Tatăl și Fiul este de a mărturisi”; Sf. Ambrogiu, sărbătorit pe 7 
dicembrie, în cap. 11 scrie: ”Și Spiritul Sfânt când purcede de la Tatăl și Fiul, nu se 
desparte de Tatăl, nu se desparte de Fiul”; Sf. Augustin în cartea a 4-a despre Sf. 
Treime cap. 20 scrie: ” ... nu putem zice că Spiritul Sfânt nu purcede și de la Fiul, 
pentru că nu în zadar același Spirit se zice și Spiritul Părintelui și al Fiului”. 
Sf. Vasile cel Mare cartea 2-a contra ereticului Eunomie: -” Iară aceia cui nu să 
vede cum că nici o lucrare a Fiului este  deschilinită de a Tatălui, nici că este ceva 
în lucrări, care sânt în Fiul, și să fie strein de a Tatălui, toate zice ale mele sânt ale 
tale, și ale tale ale mele: cum dară causa Spiritului (Duhului) și Izvorul singur 
numai unuia născut o dă (Eunomie)? Așadar Sf. Vasile a crezut că Spiritul Sfânt 
purcede dela Tatăl precum și dela Fiul. 
Sf. Ioan Chrisostom în Omilia 1 De Simbol zice: ” Acesta este Spiritul purcezătoriu 
dela Tatăl și Fiul”, și în Omilia 2 zice: ” Pre acest Spirit îl  zice Părintelui și Fiului a fi 
coetan și purcezătoriu dela Tatăl și Fiul.” 
Sf. Grigorie Nazianzenul în predica sa la Sf. Rusalii zice: ”Toate care le are Tatăl, 
sânt a Fiului, afară decât că nu este născut (Tatăl)”, așadar Fiul are și purcederea 
Spiritului Sfânt dela sine. 
Ereticul Eunomie, care învăța că Spiritul Sfânt este făptură și purcede numai de la 
Fiul, sfinți părinți au combătut acestă erezie și au afirmat prin Simbolul credinței 
că: Spiritul Sfânt purcede de la Tatăl (nu numai de la Fiul), pentru a complecta 
credința că Spiritul purcede de la Fiul, care era cunoscută de toată lumea. 
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Care au fost tentativele de unire a celor două Biserici, de Apus și Răsărit? 
Biserica Răsăritului după despărțirea ei de Biserica de Apus a recunoscut cele 4 
punte dogmatice și a semnat mai întâi la Lyon (în Franța) în anul 1274 și a doua 
oară în anul 1438 la Florența (Firențe-Italia), împreună cu împăratul grecilor Ioan 
VII Paleologu și Patriarhul Costantinopoliei Iosif, împreună cu toți Arhiepiscopii și 
Episcopii răsăritului  adunați, s-a restabilit și înnoit Unirea. Însă Marcul Efesianul, 
care la Florență a fost urgisit și nebăgat în seamă, a reușit mai târziu să convingă 
pe călugări, pe cler, pe poporul grecesc, pe ceilalți arhiepiscopi și episcopi care 
apoi s-au opus acestei uniri afirmând și strigând: ”mai bine turbanul turcesc 
decât mitra papală” (din istoria bizantină de Duca Sinhronul). Ca urmare a acestei 
triste și jalnice ruperi a Sf. Uniri de la Florența, pe 25 mai 1453 în ziua de Rusalii 
cetatea Constantinopol a căzut sub robia turcească, și de atunci nu a mai reușit 
să vadă mitra Papei de la Roma, continuând să domneasă turbanul turcesc peste 
tot răsăritul. 
 
Dar după Sfânta Unire de la Florența au rămas popoare sau Biserici răsăritene 
care au continuat unitatea cu Biserica apostolică și catolică a Apusului cu centru 
la Roma? 
Mulți dintre Patriarhi și episcopi ai Constantinopolui au apărat credința Sfintei 
Uniri realizată și mărturisită în soborul și conciliul din Florența, astfel mulți greci 
din Grecia, Sicilia și Italia, în răsărit copții și maroniții cu Patriarhul lor de la 
Antiohia cu titlul de Patriarh al Ierusalimului, în Alexandria cu 11 episcopi, care 
fie au rămas sau au revenit la sfânta Unire, precum și alte popoare sau Biserici 
răsăritene precum armenii, rutenii din Rusia, Galiția și Ungaria. 
 
Dar Neamul nostru românesc a fost unit cu Biserica Romei înainte de 
dezbinarea Bisericilor (1054)? 
Istoria și cronicarii Bisericii și a Națiunii noastre dovedesc că străbuni noștri 
romani, venind din Italia, Roma în Dacia la anul 102 – 108 după Christos au 
încreștinat pe străbuni noștri cu credința și religia adevărată învățată de sfinții 
Apostoli Petru și Pavel (Paul), iar până în sec. al 9-lea au fost împreună cu toată 
Biserica răsăritului uniți cu Biserica Romei și supuși Patriarhului Romei. Prin 
dezbinarea Bisericii de Răsărit de Biserica Apusului, românii fiind sub ocupație 
slavă (bulgară) au fost atrași în această dezbinare. În sec. al 13-lea Ioachim 
împăratul românilor și a bulgarilor aducându-și aminte că românii sunt urmașii 
romanilor și că înaintași săi au fost supuși scaunului apostolic al Romei, sub Papa 
Inocențiu al III-lea au înoit sfânta Unire cu Roma, dar urmașul acestuia, Ioan prin 
influența grecească au trecut din nou de partea Bisericii răsăritene neunite cu 
Roma. Însă la soborul (conciliu) din Florența a semnat și mărturisit Unirea cu 
Biserica Romei din partea națiunilor române Mitropolitul Moldovei Damian 
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(delegația moldovenească reprezenta națiunile române, din partea mitropoliei 
Munteniei în acel moment scaunul de mitropolit era vacant, iar în Transilvania nu 
exista un ierarh al românilor în acea perioadă după istoricul ortodox Mircea 
Păcurariu). Dar după puțin timp a stricat pacea și Unirea cu Roma, urmașul său 
bulgar Teoctist (Mitropolit al Moldovei între 1451-1477, bulgar de neam, fost 
diacon al lui Marcu al Efesului, impus de greci ca succesor al lui Damian. Dimitrie 
Cantemir îi atribuie lui Teoctist alungarea literelor latine din cancelaria Moldovei 
și impunerea unui alfabet cirilic cu 47 de semne, ”prin acest zel exagerat și 
nelalocul lui, el a fost inițiatorul acestei barbarii care stăpânește acum Moldova”, 
Descrierea Moldovei, ed. Academiei RSR, București, 1973, p. 371. Tot lui i se 
atribuie de către unii istorici introducerea limbii slavone în liturghie și 
consacrarea la Ohrida a ierarhilor români). Această rupere va rămâne până în 
anul 1699 când soborul național ținut la Bălgrad,, toți românii și clerul din 
Transilvania și Ungaria în frunte cu arhiepiscopul lor Atanasie Anghel s-au întors 
din nou la Sfânta Unire în credință cu Biserica Romei, conservând ritul și 
disciplina Biserici răsăritului. 
Dacă în anul 1699 toți românii din Ardeal s-au întors la Sfânta Unire cum de o 
parte aparțin de Biserica răsăritului neunită? 
Mai târziu după anul 1754, mai cu seamă prin influența grecească și sârbească 
dușmani a poporului român și împotriva acestei Uniri, prin unii călugări străini 
trimiși precum Visarion și Sofronie, au întors pe unii români la Biserica neunită, 
de aceea sunt două Biserici Române răsăritene cu același rit, ceremonii și sf. 
Taine, una unită și cealaltă neunită cu Roma. 
 
Trebuie să ne rugăm pentru cei dezbinați de Biserica lui Christos? 
Chiar și Biserica răsăritului își propune și se roagă în canonul Domnului Nostru 
Isus Christor: ”Pe cei rătăciți de la dreapta credință, pe eretici și schismatici către 
cunoștința adevărului îi cheamă”, iar la liturghie în ectenii se roagă: ”Pentru 
pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, și 
pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm”. 
Apostolul Pavel în scrisoare către Romani cap. 16, 17-18 ne scrie: ”Vă îndemn 
fraților să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe 
cae ați primit-o, depărtați-vă de ei. Căci unica aceștia nu slujesc Domnului 
nostru Isus Christos, ci pântecelui lor, și prin vorbele lor frumoase și 
măgulitoare, înșală inimile celor fără de răutate”. 
 
Cine a lăsat Sfânta Unire? 
Sfânta Unire a poruncit-o și a lăsat-o însuți Isus Christor Mântuitorul nostru, 
întemeietorul credinței și a Bisericii Sale. 
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1. Rugându-se Părintelui Său ceresc în evanghelia lui Ioan cap 17,11 ca în numele 
Său cel sfânt să păzească pe sfinții săi ucenici și pe toți care vor crede prin ei, ca 
să fie una (adică într-o unire a credinței), precum și Domnul Nostru Isus Christos 
cu Tatăl cel ceresc una sunt. 

2. Sf. Pavel Apostolul o poruncește în cartea întâi către Corinteni cap 1,10: ”Pe 
voi fraților vă îndemn pentru numele Domnului nostru Isus Christos, ca toți să 
fiți una, și să nu fie dezbinări, ci să fiți întru totul uniți într-un gând și într-o 
înțelegere” iar către Efeseni 4,3: ”așa ne poruncește: îngrijiți-vă a păzi unirea 
spiritului întru legătura păcii”. 

3. Biserica de-a pururi se roagă în sfânta Liturghie în ectenii: ”pentru unirea 
tuturor, Domnului să ne rugăm”, și ”unirea credinței și împărtășirea Spiritului 
Sfânt cerând, pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră lui Christos să o 
dăm”. În rugăciunea ceaslovului: ”ferește-ne ne noi cu sfinții tăi îngeri, ca 
mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la 
cunoștința măririi tale”. 

4. Biserica Răsăritului în cântarile sale mărturisește Sfânta Unire spre mântuirea 
sufletelor, fiind chemați toți prin Unirea Sfântului Spirit (Duh), iar de Rusalii din 
Penticostar se cântă: ”atunci s-au stricat neunirea spre pedeapsă, iar unirea se 
înoește spre mântuirea sufletelor noastre”, și la condac se cântă: ”când s-au 
pogorât limbile amestecând, despărțit-ai neamurile Cel prea înalt, iar când au 
împărțit limbi de foc pe toți într-o unire i-au chemat, și cu glas slăvind pe prea 
Sfântul Spirit (Duh)”. 

Din toate acestea reiese clar, ca lumina soarelui, că Sfânta Unire în credință cu 
sfânta catolică și apostolică Biserică a Romei, și cu capul ei văzut urmaș al 
sfântului Petru Apostolul, care până în secolul al 9-lea a fost ținută de toate 
Bisericile, este de la Domnul Nostru Isus Christos întemeiată și poruncită, 
rânduită de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți spre mântuirea noastră, de Maica 
Biserică dorită, recomandată și cântată, la care toți creștinii au datoria de a o 
căuta și a o păzi, așa precum ne îndeamnă Apostolul Pavel (Paul) în cartea sa 
către Efeseni cap. 4 v.1,3-6,13: ”vă rog pe voi eu cel legat în Domnul, cu 
vrednicie să umblați în chemarea cu care sunteți chemați, îngrijindu-vă a păzi 
unirea Spiritului întru legătura păcii – un trup și un spirit (duh), precum sunteți 
chemați în aceeași speranță a chemării voastre. Un Domn, o credință și un 
Botez. Un Dumnezeu și Tatăl tuturor până vom veni toți întru unirea credinței și 
cunoștința Fiului lui Dumnezeu”. Amin. 

Pr. Serafim Iulian Vescan 
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DUMINICA 8 dR – CONDIVIDEREA PÂINILOR 

”Au mâncat toți și s-au săturat” 
 

Mt 14,13-21 

13 Când a auzit Isus (de moartea lui Ioan Botezătorul), a 

plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu și izolat. Aflând, 

mulțimile de prin cetăți au mers pe jos după el.  

14 Coborând, a văzut o mare mulțime, i s-a făcut milă de ei 

și le-a vindecat bolnavii. 15 La lăsatul serii, s-au apropiat de 

el discipolii, spunând: „Locul este pustiu și ora e deja târzie, 

dă drumul mulțimilor ca să meargă prin sate și să-și 

cumpere de mâncare”.  

16 Dar Isus le-a zis: „Nu-i nevoie să plece. Dați-le voi să 

mănânce!” 17 Ei însă i-au spus: „Nu avem aici decât cinci 

pâini și doi pești”. 18 Atunci le-a zis: „Aduceți-mi-le aici!” 19 

Poruncind mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele cinci 

pâini și cei doi pești, și-a ridicat privirea spre cer, a mulțumit, a frânt pâinile și le-a 

dat discipolilor, iar discipolii mulțimilor. 20 Au mâncat toți și s-au săturat, iar din 

bucățile rămase au strâns douăsprezece coșuri pline. 21 Iar cei care au mâncat erau 

cam cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii. 

Episodul condividerii pâinilor și a peștilor este atât de important încât toți 

evanghelișni ni-l prezintă. Îl propun pentru că în acest episod nu văd doar un 

semn făcut de Domnul, ci în el reprezintă și anticipează cina euharistică. Așadar 

întreg acest fragment este o anticipare - și este o înțelegere – a semnificatului 

profund al cinei euharistice a lui Isus. 

De aceea evanghelistul prezintă indicații în text pentru a ne face să înțelegem că 

– atenție! – nu ne descrie un simplu fapt cotidian, ci ne trasmite un adevăr 

teologic. Iată de ce în acest episod pe care-l găsim în capitolul 14 a lui Matei, 

versetele 13-21, evanghelistul ne indică același moment a ultimei cine. 

Spune că la lăsatul serii se aproprie discipolii, este mulțimea care-l urmează pe 

Isus și au început noul exod, noua eliberare, și discipolii, care nu sunt solidari cu 

mulțimea și nu o înțelege, îi cer lui Isus să dea drumul mulțimilor ca să meargă 

prin sate și să-și cumpere de mâncare. Încă nu au acceptat spiritul fericirilor, 

acela de a condive. Și Isus răspunde, și aici avem indicat semnificația profundă a 

euharistiei: Nu-i nevoie să plece, și celor care au folosit verbul a cumpăra Isus le 

răspunde cu verbul a da. Nu trebuie să cumpere, ci trebuie să condividă. Dar 

particularitatea formei verbale folosită de evenghelist în exprimarea acestei fraze 

are un semnificat particular. 



CRUCE ȘI ÎNVIERE – aug.-sept.-oct. 2014 

 

7 
Isus spune: Dați-le voi să mănânce!, literar ”dați-le să mănânce voi”. Este 

semnificația euharistică. În euharistie Isus se face pâine, alimentul vieții, pentru 

ca cei care-l primesc, apoi să fie capabili la rândul lor să se facă pâine, aliment de 

viață pentru alții. Nu-i suficient să dai pâine mulțimilor, dar este necesar de a ne 

face pâine oamenilor. Iată de ce evanghelistul folosește această expresie: ”dați-le 

să mănânce voi”. Acesta este semnificația euharistică. În euharistie nu se dă doar 

pâine, ci ne facem pâine pentru alții. Discipolii replică că ceea ce au este 

insuficient, de fapt spun că nu au decât cinci pâini și doi pești. 

Ajung la numărul șapte care, în simbologia ebraică, înseamnă tot ceea ce au. 

Când se păstrează pentru sine ceea ce avem, pare insuficient; când în schimb se 

condivide totul, se crează abundență. 

De fapt Isus cere să le aducă, și aici avem indicațile prețiose ale euharistiei. În 

primul rând  Isus poruncește, comandă mulțimii să se așeze. De ce Isus trebuie să 

poruncească? Poruncește pentru că există opoziție. Și de ce cere acestei mulțimi 

să se așeze? Nu puteau să mănânce mai bine fiecare după cum credea, așezat 

sau în picioare? Însă la mesele festive, la prânzurile solemne, se mânca după 

uzanța romană așezați pe un fel canapea. Dar cine putea să mănânce în această 

manieră? Numai cei care aveau servitori care urmau să-i servească. Iată așadar 

prețioasa indicație pe care ne-o dă evanghelistul: euharistia servește pentru a 

face ca persoanele să se simtă ”domni”. De aceea discipolii, care sunt persoane 

libere, se pun în servirea altora, a acelora care sunt considerați sclavii societății, 

ultimii, emarginalizații, cei abandonații, pentru a-i face să redescopere în ei 

deplina demnitate, aceea de a fi domni. 

Și de ce Isus trebuie să poruncească? Pentru că întâmpină rezistență, opoziție. 

Persoanelor le place să fie supuse, dar nu iubesc libertatea. Iar aici evenghelistul 

ne prezintă aceleași gesturi pe care Isus le va face la ultima cină: a luat cele cinci 

pâini și cei doi pești, și-a ridicat privirea spre cer, înseamnă comunicare divină, a 

mulțumit, a binecuvântat, care înseamnă că ceea ce ai nu este posedarea ta, ci 

este un dar primit, și ca atare îl distribui pentru a înmulți efectele creației.  

A frânt pâinile și le-a dat discipolilor, aceleași gesturi pe care Isus le va face în 

ultima cină când luând pâinile, le frânge și le dă discipolilor, iar discipolii 

mulțimilor. Discipolii nu sunt proprietarii acestei pâini, nu sunt administratorii, ci 

sunt doar servitori. Misiunea lor este de a lua această pâine, care reprezintă 

euharistia, și să o distribui mulțimii, fără a pune condiți și fără a pune limite. 

Înainte de toate reiese absența unei porunci a lui Isus. De ce Isus nu poruncește 

mulțimii de a se purifica? Înainte de a mânca era un ritual bine cunoscut, 

obligatoriu, care nu era un simplu ritual igienic, nu era suficient doar a-și spăla 
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mâinile; trebuiau purificate mâinile urmând determinate rituri și rugăciuni. Ei 

bine Isus de fiecare dată când se găsește la prânz sau la cină – iar prânzurile sau 

cinele reprezintă și anticipează mereu euharistia – niciodată nu cere sau impune 

spălarea mâinilor. 

Ce înseamnă aceasta? Nu este adevărat că oameni trebuie să se purifice pentru a 

participa la banchetul Domnului, ci dimpotrivă este parteciparea la banchetul sau 

ospățul Domnului ceea ce îi purifică. Aceasta este marea noutate purtată de Isus. 

Omul nu trebuie să fie demn pentru a partecipa la banchet, ci este parteciparea 

la banchet care-l face să fie demn. Pentru aceasta Isus se face pâine și cere 

discipolilor să fie donat, oferit sau distribuit mulțimii fără a pune condiții. 

Au mâncat toți și s-au săturat, iar din bucățile rămase au strâns douăsprezece 

coșuri pline. Numărul doisprezece este numărul triburilor lui Israel, și 

evanghelistul ne indică faptul că prin condividere - și nu prin acumulare – se 

rezolvă foamea întregului popor. Și iată în final un detaliu prețios. Iar cei care au 

mâncat erau cam cinci mii de bărbați. Evanghelistul prezintă aici aceeași cifră de 

persoane care formau primitiva comunitate creștină, după Faptele Apostolilor la 

capitolul 4 versetul 4. Dar de ce propriu cinci mii? Multiplu de cinci zeci în Biblie 

indică acțiunea Spiritului. Profeții, conduși de Spirit, mergeau în grupuri de 

cincizeci. Pentecoste sau Rusalii nu înseamnă altceva decât a-l cincizecea, 

cincizeci de zile după Paști, și este ziua în care în comunitatea creștină coboară 

Spiritul. Nu mai este o lege externă de respectat, ci Spiritul, o forță interioară de 

primit. Așadar multiplu de cinci zeci indică acțiunea Spiritului. 

Așadar evanghelistul, prin această cifră, vrea să ne facă să înțelegem că împreună 

cu pâinea este comunicat Spiritul care este baza harului. Și un ultim detaliu: în 

afară de femei și copii. De ce acest amănunt? Fiindcă în cultul sinagogi 

celebrarea putea să înceapă doar atunci când erau prezenți zece bărbați adulți; 

sinagoga putea să fie plină de femei și copii, dar până nu erau zece bărbați adulți 

nu se putea începe cultul. 

Așadar prin această indicație ”în afară de femei și copii”, care este o manieră de 

a număra partecipanți prezenți în sinagogă, evanghelistul vrea să facă să 

înțelegem că începănd cu Isus, în această condividere a pâinii, i-a naștere noul 

cult. Noul cult nu se mai face într-o sinagogă, ci oriunde există practicarea 

fericilor, condividerea generoasă. Noul cult nu pleacă de la oameni spre 

Dumnezeu, ci pleacă de la Dumnezeu și este adresată oamenilor, fiindcă Isus în 

Matei este Dumnezeu cu noi, care cere să fie primit, acceptat, ospitat, pentru ca 

cu El și precum El umanitatea să meargă spre a fi aliment de viață, de forță către 

orice om care are nevoie.      d. Dan Pisuc 
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Prima Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie celebrată de Pr Valentin Nelu Marcu 

în Parohia Flaminia – Euclide – Roma Nord 

 

Duminică 14 septembrie, praznicul 

Înălţării Sfintei Cruci a fost prilej de 

mare bucurie pentru întreaga 

comunitate de credincioşi din parohia 

Flaminia – Euclide – Roma Nord, 

fiindcă Părintele Valentin Nelu Marcu 

a celebrat prima sa Sfântă Liturghie. 

Bucuria credincioşilor a fost cu atât 

mai mare deoarece Părintele Valentin 

în timpul studiilor sale la Roma s-a 

implicat activ în viaţa spirituală a comunităţii ajutând la celebrarea Sfintei 

Liturghii, la cateheză şi însoţindu-i de multe ori în pelerinajele organizate de 

Părintele Serafim Vescan, responsabilul acestei comunităţi. 

Credincioşii i-au fost alături în rugăciune Părintelui Valentin chiar şi în ziua de 8 

septembrie (sărbătoarea „Naşterii Maicii Domnului”) atunci când la Scăiuş însoţit 

fiind la altar de către Părintele Serafim, păstorul lor, şi de către Părintele Gabriel 

Buboi (Rectorul Colegiului „Pio Romeno” din Roma) a fost hirotonit preot de 

către Preasfinţia Sa Alexandru Mesian, Episcopul greco-catolic de Lugoj. 

Parintele Valentin inaite de preotie si-a exprimat dorita catre parintele Serafim ca 

vrea sa faca parte din comunitatea preotilor din regiunea Lazio ,si dorinta lui 

parintele Serafim a expus-o parintelui POP IOAN, A. ,cordonator national in Italia 

care apoi sa concretizat cu succes. 

Moment emoţionant şi plin de har atât pentru Părintele Valentin cât şi pentru 

credincioşii care l-au văzut crescând spiritual şi uman pe cel care acum se află la 

altar. 

În predică tânărul preot a vorbit despre crucea pe care trebuie să o purtăm cu 

bucurie zi de zi… chiar dacă suferinţele şi greutăţile ne apasă. Crucea nu o purtăm 

singuri ci împreună cu Isus, la fel şi noi suntem chemaţi să devenim adevăraţi 

„Cirenieni” ajutându-i pe fraţii noştri să-şi ducă crucea pe drumul spre mântuire. 

Şi Părintele Rector Gabriel Buboi a ţinut să reafirme puterea Crucii în viaţa 

credincioşilor şi a subliniat faptul că nu trebuie să tăiem din ea pentru că Bunul 

Dumnezeu ne-a dat-o astfel încât să o putem purta. 

În cuvântul de salut Părintele Serafim a mulţumit Părintelui Rector Gabriel Buboi 

pentru cuvântul de învăţătură; teologilor care l-au însoţit şi au cântat la Sfânta 
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Liturghie, şi nu în ultimul rând, a mulţumit tânărului Preot Valentin Nelu Marcu 

pentru bucuria făcută comunităţii. Părintele Serafim l-a invitat pe Părintele 

Valentin să mai vină în această mare familie a credincioşilor din parohia Flaminia 

– Euclide – Roma Nord. 

La final Părintele Valentin a împărtăşit harurile primite la hirotonire tuturor celor 

prezenţi, dăruindu-le alături de doamna preoteasă Carmen Marcu o iconiţă care 

reproduce icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Scăiuş. 

Maicii Sfinte, care a fost la picioarele Crucii, îl încredinţă şi noi pe Părintele 

Valentin Nelu Marcu care să fie mereu un preot bun a lui Hristos şi dedicat 

ajutorării fraţilor şi surorilor care se află pe drumul spre mântuirea sufletului. 

„Crucii Tale ne închină Hristoase şi Sfântă Învierea Ta o lăudă şi o mărim”. 

Zamfir Ioan Rusu 

 

Parohia Flaminia Euclide Roma-Nord şi Misiunea populară în Parohia italiană 

 

Din 25 Septembrie până în 5 

Octombrie 2014, în cadrul 

Parohiei "San Valentino", la 

"Villaggio Olimpico" s-au 

adunat 13 seminarişti italieni 

din Seminarul Major Roman, 

pentru activităţi misionare 

pentru credincioşii parohiei. 

Comunitatea românească a 

fost foarte activă, primindu-i 

pe seminarişti, care erau 

împreună cu vice-rectorul don 

Daniele Salera. 

În această perioadă, seminariştii au desfăşurat activităţi misionare în şcoli, 

spitale, cămine pentru bătrâni, centre de ascultare pentru persoanele nevoiaşe, 

cu predicare şi acţiuni de caritate adresate şi cetăţenilor de rând, cu obiectivul de 

a le face cunoscută o lume pe care într-o zi o vor întâlni în postura de preoţi. 

În acest timp, pe lângă activităţile cu specific religios, seminariştii au luat parte şi 

la unele activităţi de agrement, meciuri de fotbal între grupuri de seminarişti şi 

de alte naţionalităţi, precum România şi Paraguay, precum şi tineri italieni din 

parohie, jucânt în total trei meciuri, la care a luat parte şi pr. Gabriel Buboi, 

Rectorul Collegiului Pio Romeno. 
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Pe 1 octombrie s-a celebrat Sf. Liturghie la care, alături de comunitate, a fost 

părtaş şi episcopul Mons. Guerino Di Tora. După slujba religioasă, comunicatea 

românească ha oferit o prăjitură tradiţională. 

În zilele de 25 septembrie şi 3 octombrie, Comunitatea românească a pregătit un 

prânz cu mâncăruri tradiţionale, foarte apreciate de cei prezenţi. 

În seara de 3 octombrie a avut loc meciul final, iar pe 4 octombrie a avut loc 

premierea, cu o frumoasă cupă simbolică, oferită seminariştilor români, 

căştigătorilor turneului, consemnată acestora de către don Mautizio Modugno, 

Paroh al Parohiei San Valentino. 

În serile în care s-au desfăşurat meciurile de fotbal, toţi jucătorii care au 

participat la joc au primit o cină, oferită din partea Comunităţii greco-catolice. 

La finalul ceremoniei de premiere, parohul don Maurizio Modugno, a mulţumit 

tuturor pentru participare şi în mod deosebit membrilor Comunităţii române care 

prin prezenţa lor sunt un exemplu pozitiv de coeziune socială şi comunitară a 

spiritului religios. 

Padre Serafim Vescan Iulian 

 

Parohia Română Unită Flaminia - Euclide Roma Nord 

în pelerinaj la Madonnina de la Civitavecchia 

 

În data de 19 octombrie 2014, după 

celebrarea Sfintei Liturghii, un grup 

de credincioşi din Parohia Greco - 

Catolică Flaminia - Euclide Roma 

Nord însoţiţi de pr. Serafim Vescan 

şi de pr. Valentin Nelu Marcu au 

făcut un pelerinaj la Madonnina de 

la Civitavecchia. 

La 2 februarie 1995, în sărbătoarea 

întâmpinarea Domnului, o mică 

statuie a Preasfintei Fecioare Maria 

a început să plângă cu lacrimi de sânge în grădina unei familii pe teritoriul 

Parohiei „Sfântul Augustin” la Civitavecchia (Roma, Italia). Statuia fusese 

cumpărată la Medjugorje şi o reprezintă pe Regina Păcii. Între 2 februarie şi 15 

martie 1995, această statuie a plâns de 14 ori în faţa a mii de persoane care au 

confirmat acest lucru în prezenţa Comisiei teologlice instituită de episcop. 
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Ultima lăcrimare s-a produs în casa episcopului, în prezenţa sa, a altor trei 

persoane şi a două maici de origine română. 

Statuia plină de sânge a fost examinată medical şi tehnic, rezultatele confirmând 

autenticitatea evenimentului, precum şi faptul că lacrimile erau de sânge uman 

autentic. După suficiente cercetări, episcopul a decis aşezarea statuii în biserica 

parohială „Sfântul Augustin", pentru a putea fi venerată de credincioşi. De atunci, 

mii de pelerini au ajuns la Civitavecchia, mulţi dintre ei mărturisesc că au primit 

haruri şi daruri dumnezeieşti, iar sfântul lăcaş a fost supranumit „Măicuţa 

înlăcrimată de la Civitavecchia ". 

Scopul acestui pelerinaj a fost întărirea în credinţă şi rugăciunea închinată 

Fecioarei Maria în luna Rozarului. A fost vizitată biserica parohială "Sfântul 

Augustin" în care este expusă statueta miraculoasă a Fecioarei Maria şi Castelul 

Santa Severa, unde se găseşte şi Muzeul de navigaţie antică. 

Cristea Daniel, Dumitraş Ioan – Ştefan 

 

ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI -ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI -ȘTIRI - ȘTIRI - ȘTIRI -ȘTIRI - ȘTIRI 
 

Papa Paul al VI-lea a fost un martor umil şi profetic al iubirii pentru Cristos 
 

20.10.2014, Vatican (Catholica) - Două mari 
evenimente pentru Biserica Universală au avut 
loc în cadrul Liturghiei celebrate în dimineaţa 
zilei de duminică, 19 octombrie 2014, de Papa 
Francisc în Piaţa San Pietro, umplută de 70 de 
mii de credincioşi din toate părţile lumii, fiind 
prezent şi Papa emerit Benedict al XVI-lea: 
încheierea Sinodului extraordinar al 
Episcopilor pe tema familiei şi beatificarea 
Servului lui Dumnezeu Papa Paul al VI-lea, pe 
numele lui Giovanni Battista Montini. Prin 
darul Duhului Sfânt, a spus Papa Francisc în 
predică, s-a lucrat în Sinod „cu adevărată 
libertate şi umilă creativitate”, pentru a 
reaprinde „speranţa pentru atâţia oameni fără 
speranţă”. De asemenea, a mulţumit în mod 
repetat pentru Papa Paul al VI-lea, pentru 
slujirea sa curajoasă, înţeleaptă şi profetică. 

„‘Daţi-i, aşadar, Cezarului ceea ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui 
Dumnezeu’ (Matei 22,21). La provocarea fariseilor… Isus răspunde cu această frază 
ironică şi genială. Este un răspuns pe care Domnul îl încredinţează tuturor celor care îşi 
fac probleme de conştiinţă, mai ales când intră în joc convenienţele lor, bogăţiile lor, 
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prestigiul lor, puterea şi faima lor… Accentul lui Isus cade desigur pe partea a doua a 
frazei: ‘şi lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu’. Aceasta înseamnă a recunoaşte şi 
a mărturisi – în faţa oricărui tip de putere – că numai Dumnezeu este Stăpânul omului şi 
nu există nimeni altul. Aceasta este noutatea perenă care trebuie redescoperită în fiecare 
zi, învingând teama pe care adesea o simţim în faţa surprizelor lui Dumnezeu.” 
„Aici se află adevărata noastră forţă, fermentul care face să dospească şi sarea care dă 
gust oricărui efort uman împotriva pesimismului prevalent pe care ni-l propune lumea. 
Aici se află speranţa noastră, pentru că speranţa în Dumnezeu nu este o fugă de 
realitate… înseamnă a restitui în mod activ lui Dumnezeu ceea ce îi aparţine. Pentru 
aceasta creştinul priveşte la realitatea viitoare, aceea a lui Dumnezeu, pentru a trăi pe 
deplin viaţa – cu picioarele bine înfipte în pământ – şi a răspunde, cu curaj, la 
nenumăratele provocări noi. Am văzut aceasta în aceste zile în timpul Sinodului 
extraordinar al Episcopilor… Păstori şi laici din orice parte a lumii au adus aici la Roma 
glasul Bisericilor lor particulare pentru a ajuta familiile de astăzi să meargă pe calea 
Evangheliei, cu privirea îndreptată spre Isus.” 
„Spiritul Sfânt, care în aceste zile active ne-a dăruit să lucrăm generos cu adevărată 
libertate şi umilă creativitate, să însoţească iar drumul care, în Bisericile de pe tot 
pământul, ne pregăteşte pentru Sinodul Ordinar al Episcopilor din octombrie 2015. Am 
semănat şi vom continua să semănăm cu răbdare şi perseverenţă, având certitudinea că 
Domnul e cel care face să crească ceea ce am semănat. În această zi a beatificării Papei 
Paul al VI-lea, îmi revin în minte cuvintele sale, cu care instituia Sinodul Episcopilor: 
‘Scrutând cu atenţie semnele timpurilor, să încercăm să adaptăm căile şi metodele … la 
necesităţile crescute din zilele noastre şi la condiţiile schimbate ale societăţii'”. 
Pontiful a adresat un omagiu Papei Paul al VI-lea: „Faţă de acest mare Papă, de acest 
curajos creştin, de acest neobosit apostol, în faţa lui Dumnezeu astăzi nu putem să 
spunem decât un cuvânt pe atât de simplu pe cât de sincer şi important: mulţumim! 
Mulţumim, iubitul nostru Papă Paul al VI-lea! Mulţumim pentru umila şi profetica ta 
mărturie de iubire faţă de Cristos şi faţă de Biserica Sa!” În notiţele sale personale, după 
încheierea Conciliului, Papa Paul al VI-lea a scris: „Probabil că Domnul m-a chemat şi mă 
ţine în această slujire nu atât pentru că eu aş avea vreo aptitudine, sau pentru ca eu să 
conduc şi să salvez Biserica de dificultăţile sale actuale, ci pentru ca eu să sufăr ceva 
pentru Biserică şi să fie clar că El, şi nu altcineva, o conduce şi o salvează”. „În această 
umilinţă”, a spus Papa Francisc, „străluceşte măreţia Fericitului Paul al VI-lea care … a 
ştiut să conducă cu înţelepciune clarvăzătoare – şi uneori în singurătate – cârma bărcii lui 
Petru fără a pierde niciodată bucuria şi încrederea în Domnul.”  
„Papa Paul al VI-lea a ştiut cu adevărat să-i dea lui Dumnezeu ceea ce este al lui 
Dumnezeu dedicându-şi toată viaţa ‘angajării sacre, solemne şi foarte grave: aceea de a 
continua în timp şi de a dilata pe pământ misiunea lui Cristos’, iubind Biserica şi 
conducând Biserica pentru ca să fie ‘în acelaşi timp mamă iubitoare a tuturor oamenilor 
şi împărţitoare de mântuire’.” După Liturghie, în discursul de la rugăciunea Angelus, în 
Ziua Mondială a Misiunilor, a amintit Exortaţia apostolică Evangelii nuntiandi a Papei 
Montini şi profunda lui devoţiune mariană, mărturisită prin Exortaţia apostolică Marialis 
cultus şi prin proclamarea Mariei ca Maică a Bisericii. 
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Sfânta Liturghie în memoria pr. Prunduş 
 

23.09.2014, Cluj (Catholica) - În cadrul 
„Simpozionului omagial Silvestru Augustin 
Prunduş”, la împlinirea a 10 ani de la trecerea 
la cele cereşti a părintelui ieromonah, 
simpozion organizat în 19-20 septembrie 
2014, de Ordinul Sf. Vasile cel Mare, Provincia 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (OSBM), 
partea a doua a avut un conţinut spiritual-
comemorativ. Astfel, sâmbătă, 20 
septembrie, la vechea reşedinţă a pr. 
ieromonah Silvestru Augustin, de pe str. 
Gheorghe Lazăr nr. 20, Cluj-Napoca, locul 

care, datorită lui, a fost un punct de rezistenţă a Bisericii Române Unite în perioada de 
clandestinitate, s-a celebrat Sfânta Liturghie în memoria acestuia. Au concelebrat PS 
Alexandru Mesian şi peste 20 de preoţi, la altarul amenajat în faţa grotei Preasfintei 
Fecioare Maria, aflăm din relatarea de pe BRU.ro. 
Între preoţii concelebranţi s-a aflat şi pr. Grigore Arieşan, care, din 1976, a făcut parte din 
comunitatea călugărească ce s-a format, la domiciliul de pe str. Gheorghe Lazăr, în jurul 
pr. Prunduş. La celebrarea liturgică, alături de pr. Laurian Daboc şi părinţii şi fraţii 
bazilieni, au participat preoţi, persoane consacrate: surori din Ordinul Sf. Vasile cel Mare, 
cu Maica Valentina, superioară provincială; surori din Congregaţia Maicii Domnului, cu 
Maica Paula, superioară generală; persoane consacrate din alte Ordine şi Congregaţii 
religioase, părinţi iezuiţi, credincioşi în număr mare, dintre care mulţi l-au întâlnit şi 
cunoscut pe pr. Prunduş. 
În cuvântul de învăţătură, Mons. Mihai Todea a pătruns înţelesul mesajului evanghelic al 
zilei, nu fără a reaminti: „În această zi, suntem adunaţi într-un loc încărcat de istorie şi de 
semnificaţii profunde. Suntem adunaţi pentru a-l comemora, a ne aduce aminte şi a ne 
ruga pentru mântuirea sufletului părintelui şi fratelui nostru, ierom. S. A. Prunduş, cel 
care multora dintre noi ne-a fost îndrumător spiritual sau profesor”. Au concelebrat pr. 
Anton Crişan, Vicar cu preoţii; pr. Ioan Mătieş, Vicar cu laicii; preoţi invitaţi, sosiţi din 
întreaga Biserică: Ţara Oaşului, Eparhia de Oradea, Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, 
răspunsurile liturgice fiind oferite de corul surorilor baziliene. 
La încheierea celebrării liturgice, superiorul provincial OSBM, pr. Laurian, a dat citire unor 
rânduri scrise de pr. Prunduş în momentele de început ale urmării vocaţiei sale (1947): 
„Mă duce dorul sincer de a mă sfinţi şi prin aceasta de a mântui cât mai multe suflete, mă 
duce mai departe certitudinea că într-o viaţă de comunitate, unde fiecare nu se caută pe 
sine ci mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor, voi putea munci cu mai mult rod 
pentru Biserica şi neamul din care facem parte şi căruia îi lipseşte atât de mult viaţa 
monahală. Mă duce în cele din urmă şi nădejdea că după noi, vor urma şi alţii care, 
încolonându-se între bravii fii ai Sfântului Vasile, umăr la umăr, vom putea înfrunta urgia 
vremurilor prin care trecem şi vom face să strălucească Icoana lui Cristos în cât mai multe 
suflete creştineşti. Doresc sincer să ajung cât mai repede la noviciat, care este pentru 
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mine locul doririlor, prevăd că nu voi putea merge înainte de 1 octombrie 1947, fiind 
reţinut de lucrările de redactare a Şematismului eparhial.” 
„Încrezător în ocrotirea binevoitoare de Mamă a Preacuratei, în ziua Sărbătorii Naşterii ei, 
mă dăruiesc fără rezervă desăvârşitului Monah, Isus Cristos, adevăratul nostru model”. 
Citind aceste rânduri, pr. Laurian a exclamat: „Acesta poate să fie pentru noi un 
testament, pentru toţi cei care doresc să intre în mănăstire. Iată, părintele, cu un spirit de 
slujire, cerea să intre pentru a sluji, nu pentru a se căuta pe sine însuşi. Cred că o 
reîntoarcere la acest spirit este necesară pentru fiecare preot şi frate al Ordinului. Să-l 
slujim pe Cristos, jertfindu-ne. Suntem urmaşii acestor călugări care au avut un crez pe 
care ni-l lasă nouă. Dacă, poate, până acum nu am urmat cu fidelitate acest crez, să 
încercăm de astăzi înainte să ne analizăm, să vedem cum putem sluji mai bine Ordinul şi 
Biserica lui Cristos.” 
„Pr. Prunduş era cuprins de elanul începutului şi se simţea plin de entuziasm, de fericire, 
de avânt şi scria: ‘ştiu că bucuria, fericirea, elanul şi fervoarea începutului nu mă vor ţine 
toată viaţa, ştiu că aceste simţăminte mă vor părăsi, dar va rămâne voinţa de la sluji lui 
Cristos şi de a trăi unit cu Cristos. Aceasta o cer de la Domnul şi aceasta să o cereţi şi 
dumneavoastră, toţi’. Iată, acest lucru trebuie să îl cerem şi noi. Dacă ne vor părăsi 
avântul, fericirea, să rămână acea voinţă de a-l sluji pe Cristos, voinţă pe care pr. Prunduş 
a avut-o până la sfârşitul vieţii”. Cu acest gând de pioasă amintire, a început rugăciunea 
parastasului pentru sufletul pr. Prunduş. 
În continuare, au fost binecuvântate de către PS Alexandru, prin stropire cu apă sfinţită, 
două plăci prin care a fost marcată cădirea de pe str. Gheorghe Lazăr şi memoria 
părintelui, precum şi muzeul amenajat în fosta capelă de la demisolul clădirii. Programul 
comemorativ s-a încheiat prin mărturii ale celor care l-au cunoscut pe pr. Prunduş, prima 
mărturie fiind a PS Alexandru Mesian, care l-a cunoscut în urmă cu 50 de ani, şi de atunci 
au fost foarte apropiaţi. Programul s-a încheiat cu agapa fraternă la care, fiind invitaţi toţi 
participanţii, s-au depănat în continuare amintirile şi frumoasele mărturii despre pr. 
Prunduş. 
 

Vizita Cardinalului Sandri în România 
 

03.09.2014, Vatican (Catholica) - „Încercarea dură” din 
Irak, Siria şi Ucraina ne aminteşte că dreptatea, adevărul şi 
reconcilierea sunt cuvintele cheie pentru viitor. Acest lucru 
l-a spus Cardinalul Leonardo Sandri, prefect al Congregaţiei 
pentru Bisericile Răsăritene, care sâmbătă, 30 august 2014, 
la Bucureşti, a celebrat Sfânta Liturghie pentru inaugurarea 
Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” şi intronizarea primului 
Episcop, PS Mihai Frăţilă. Au fost prezenţi printre alţii 
Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major de Făgăraş şi 
Alba-Iulia, Nunţiul apostolic Mons. Francisco-Javier Lozano, 
numeroşi Episcopi veniţi şi din Ucraina, Grecia şi Ungaria, 
pe lângă autorităţile civile. 
Cardinalul Sandri a mers apoi în vizită la Patriarhul ortodox 
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Daniel, pentru a duce salutul Papei şi a manifesta dorinţa de a continua pe drumul 
întreprins de dialog şi colaborare fraternă, citim în relatarea de pe Ercis.ro, traducere 
după L’Osservatore Romano. Într-adevăr, joi, 28 august 2014, Cardinalul a fost primit în 
audienţă de Pontif, care i-a dat misiunea să ducă tuturor salutul său şi binecuvântarea sa. 
Vizita Cardinalului Sandri la Bucureşti s-a încheiat duminică, 31 august 2014, cu Liturghia 
în Catedrala romano-catolică Sfântul Iosif. 
Prezentând noua Eparhie, prefectul a subliniat că este vorba despre „botezul acestei 
Biserici particulare”. În predică, el a spus: „Suntem aici să conştientiză că suntem Biserică: 
nu avem orgoliu sau laudă umană, nu suntem împotriva nimănui, facem doar să răsune 
bucuria care ne este dată pentru că am primit Evanghelia lui Cristos şi pentru 
posibilitatea de a o vesti cu cuvântul şi exemplul vieţii noastre.”  
„Evanghelia ne invită să recunoaştem şi să mărturisim orbirea noastră. Nu vedem pentru 
că adesea ne lăsăm momiţi de idoli falşi, bunăstarea, progresul scop în sine, plăcerea”, 
sfârşind astfel să nu-l căutăm pe Dumnezeu „pe drumurile lumii, prezent în cei mici şi în 
cei săraci”. Însă Dumnezeu „trece şi astăzi în mijlocul nostru: am simţit prezenţa Sa, 
cuvântul Său, minunile Sale”. Mai presus de toate, a adăugat Cardinalul, „ne-au relatat 
aceasta martirii Bisericii Greco-Catolice din România şi ceilalţi fraţi din toate Bisericile şi 
astăzi puse la grea încercare în Siria, în Irak, în Ucraina”. „Nici o mulţime, nici o alipire 
umană să nu facă să tacă strigătul nostru” către Dumnezeu, a adăugat el. 
„Biserica în care suntem adunaţi astăzi”, a afirmat Cardinalul, „a fost definită ‘catedrala 
cea mai mică din lume’, şi devine astăzi biserica mamă a acestei Eparhii: la ea doresc 
acum să mă refer cu imaginile evanghelice a grăuntelui de muştar şi a perlei”. Într-
adevăr, a explicat el, „măreţia şi frumuseţea acestui templu, şi probabil al unuia mai mare 
care în viitor va putea să fie zidit, este dată înainte de toate de pietrele vii care sunteţi 
voi”. Isus însuşi „ne spune că grăuntele de muştar este cel mai mic dintre toate celelalte 
seminţe, dar când este semănat, planta creşte şi devine un copac în care îşi fac cuib 
păsările cerului. Pentru fiecare dintre noi, aceasta este o chemare la umilinţă” şi „la 
încredere în Domnul, care dă seminţei forţa de a îmboboci şi a aduce rod, şi 
disponibilitatea de a deveni locuinţă primitoare pentru toţi”. 
„Poporul lui Dumnezeu din Eparhia Sfântul Vasile cel Mare”, a fost urarea Cardinalului 
Sandri, „să fie capabil de relaţii autentice în cadrul propriilor familii, la locurile de muncă, 
în contextul social şi civil”. Şi „aşa cum ne aminteşte Papa Francisc, primirea şi acţiunea 
pastorală să fie îndreptate mai ales către cei săraci: să nu uităm exemplul ‘citadelei 
carităţii’ pe care patronul vostru, Sfântul Vasile, a realizat-o la porţile Cezareei, loc de 
milostivire şi de slujire”. „În aparenta lipsă de însemnătate a unei scoici”, a continuat el, 
„se ascunde frumuseţea pură a unei perle de mare valoare: invitaţia mea, mică Biserică 
Greco-Catolică din Bucureşti, este să faci să strălucească darurile pe care Dumnezeu le-a 
încredinţat istoriei voastre”.  
În această privinţă, Cardinalul a amintit încă o dată „exemplul martirilor, în special al 
Episcopilor care sunt în drum spre beatificare”. În sfârşit, comunităţii i-a cerut „să facă 
mereu luminoasă mărturia comuniunii ecleziale. Înainte de toate cu fraţii şi surorile din 
tradiţia latină, dar şi cu Biserica Ortodoxă din România. Să ne străduim să practicăm 
împreună dreptatea şi adevărul, să facem în fiecare zi gesturi de reconciliere, să repetăm 
adesea cuvintele patriarhului Iosif, vândut ca sclav în Egipt, dar care ajunge să afirme 



CRUCE ȘI ÎNVIERE – aug.-sept.-oct. 2014 

 

19 
despre cei care l-au îndepărtat: ‘Îi caut pe fraţii mei'”. Şi a încheiat: „Sunt oare prea înalte 
aceste cereri? Oare trezesc în noi vreo rezistenţă umană, de înţeles? Să nu ne descurajăm 
şi să nu oprim cursa care are ca ţintă pe Cristos însuşi şi comuniunea sfinţilor!” 
 

Instalarea Preasfinţitului Mihai Frăţilă ca Episcop de Bucureşti 
 

31.08.2014, Bucureşti (Catholica) - În data de 30 august 
2014, la Catedrala greco-catolică Sfântul Vasile cel Mare din 
Bucureşti, a avut loc ceremonia de instalare a Preasfinţitului 
Mihai Frăţilă ca Episcop al noii Episcopii Greco-Catolice 
„Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti. Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a fost prezidată de Preafericitul 
Părinte Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al 
Bisericii Române Unite Greco-Catolice, în prezenţa 
Cardinalului Leonardo Sandri, prefectul Congregaţiei pentru 
Bisericilor Răsăritene. 
Conform Codului Canoanelor Bisericilor Răsăritene şi 
Dreptului Particular al Bisericii Române Unite, în timpul 
Sfintei Liturghii Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite 
i-a înmânat noului Episcop Eparh toiagul, mantia şi mandatul, 
prin citirea publică a scrisorii de prevedere canonică sub 
sigiliul Arhiepiscopiei Majore de la Blaj. La ceremonie au 
participat, invitaţi din ţară şi străinătate, alături de 
credincioşi greco-catolici, atât din Bucureşti, cât şi pelerini din alte judeţe ale ţării. 
Informaţiile sunt furnizate de situl EpiscopiaBucuresti.ro, lansat pentru noua Eparhie. Din 
aceeaşi sursă citim despre înfiinţarea Eparhiei: Preafericitul Părinte Cardinal Lucian 
Mureşan a decis, cu acordul Sfântului Părinte Francisc, înfiinţarea Eparhiei „Sfântul Vasile 
cel Mare” de Bucureşti (Eparchia Sanctus Basilius Magnus Bucarestiensis Romenorum). 
PS Mihai a devenit Episcop eparhial al noii Eparhii, iar biserica „Sfântul Vasile cel Mare” 
din Bucureşti a primit rangul şi statutul de Catedrală a noii Eparhii. Teritoriul canonic al 
Eparhiei de Bucureşti cuprinde capitala României şi judeţele provinciei istorice a Ţării 
Româneşti (Oltenia, Muntenia şi Dobrogea). 

 

PER I NOSTRI AMICI ITALIANI 
 

Catechismo della Santa Unione Unione 

Di Sua Ecc. Alessandro Sterca Sulutiu 
 

Si continua dal numero scorso la presentazione dei quattro punti dogmatici di disaccordo 

con le citazioni biblici, dai santi Padri e dalla Tradizione della Chiesa. Si riportano le 

conseguenze e i risultati dell’Unione delle Chiese d’Occidente e d’Oriente (separate tra 

loro dal 1054) realizzata al Concilio di Firenze nell’anno 1438, con la partecipazione della 
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delegazione dei rappresentanti di Romania. Unità che non durerà a lungo, con 

separazioni che avranno delle conseguenze negative fino ai nostri tempi con risultato che 

la maggior parte delle Chiese d’Oriente sono ancora separate dalla Chiesa Romana. 

Romeni di Transilvania hanno fatto l’unità con la Chiesa Madre di Roma nel 1699 

mantenendo il rito e il culto orientale e sarà un esempio d’Unità Ecclesiale Romena 

realizzata per tutti gli orientali. 

Pr. Serafim Iulian Vescan 
 

8 Domenica dopo Pentecoste – Divisione dei pani 
Mt 14,13-21 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una 
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo 
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì 
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i 
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada 
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; 
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque 
pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di 
sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli 
che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i 
bambini.  

Commento al Vangelo di d. Dan Pisuc 

 

Prima Divina Liturgia celebrata da p. Valentin Nelu Marcu 

nella Parrocchia Flaminia – Euclide – Roma Nord 
 

La Domenica 14 Settembre, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, c’è stato un motivo 

di grande gioia per l’intera comunità di fedeli della Parrocchia-Euclide-Roma Nord, perché 

padre Valentin Nelu Marcu ha celebrato la sua prima Santa Liturgia. 

La gioia dei fedeli è stata tanto grande perché Padre Valentin, nel tempo libero dai suoi 

studi a Roma, si è occupato attivamente nella vita spirituale della comunità, aiutando 

nella celebrazione della Divina Liturgia, nella Catechesi e partecipando attivamente ai 

pellegrinaggi organizzati da Padre Serafim Vescan, responsabile di questa comunità. 

I fedeli sono stati accanto nella preghiera a padre Valentin anche l’8 Settembre (festa 

della Natività di Maria Santissima, Madre del Signore), quando a Scăiuş, accompagnato 

all’altare da padre Serafim, il loro pastore, e da padre Gabriel Buboi (Rettore del Collegio 

„Pio Romeno” di Roma) venne ordinato sacerdote da Sua Eccellenza Mons. Alexandru 

Mesian, vescovo di Lugoj. 
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Padre Valentin, prima del sacerdozio aveva espresso il desiderio di far parte della 

Comunità dei sacerdoti della regione Lazio” e padre Serafim aveva trasmesso il suo 

desiderio a padre IOAN A. POP, coordinatore nazionale in Italia, desiderio che si è 

concretizzato con successo. 

Momento emozionante e pieno di grazia sia per padre Valentin sia per i fedeli che hanno 

visto crescere spiritualmente ed umanamente colui che ora si trova presso l’altare. 

Nell’omelia, il giovane sacerdote ha parlato della Croce che dobbiamo portare con gioia, 

giorno dopo giorno, anche se le sofferenze ed il peso ci angustiano. Non portiamo da soli 

la Croce, ma con Gesù, così anche noi siamo chiamati a diventare dei “Cirenei”, aiutando i 

nostri fratelli a portare la Croce nella via verso la salvezza. Anche il Padre Rettore Gabriel 

Buboi ha voluto riaffermare il potere della Croce nella vita dei fedeli ed ha sottolineato il 

fatto che non dobbiamo sottrarci a lei, perché il Buon Dio ci ha dato la forza per poterla 

portare. 

Nelle parole di saluto Padre Serafim ha ringraziato il Padre Rettore Gabriel Buboi per il 

suo intervento di insegnamento: gli studenti di Teologia lo hanno accompagnato ed 

hanno eseguito i canti durante la Santa Liturgia e non per ultimo ha ringraziato il giovane 

sacerdote padre Valentin Nelu Marcu per la gioia arrecata alla Comunità. Padre Serafim 

ha invitato Padre Valentin a venire in questa grande famiglia di fedeli dei fedeli della 

parrocchia Flaminia – Euclide – Roma Nord. 

Alla fine, Padre Valentin, con accanto sua moglie Carmen Marcu, ha condiviso la grazia 

ricevuta durante l’ordinazione con i presenti, donando una piccola icona che riproduce 

quella della Madre Taumaturga di Scăiuş. 

Anche noi affidiamo alla Santa Madre che fu ai piedi delle Croce di Gesù padre Valentin 

Nelu Marcu affinché sia sempre un buon sacerdote di Cristo e dedito all’aiuto dei fratelli 

e delle sorelle sulla via verso la salvezza di Cristo. 

„Adoriamo la Tua Croce, o Cristo, e lodiamo e magnifichiamo la Tua santa Resurrezione”. 

Zamfir Ioan Rusu 

 

Parrocchia Flaminia Euclide Roma-Nord e Missione popolare 

nella Parrocchia italiana 
 

Dal giorno 25 settembre al 5 di ottobre dell’anno in corso, presso la Parrocchia di San 

Valentino, al Villaggio Olimpico, si sono riuniti 13 seminaristi italiani del Seminario 

Maggiore Romano, per effettuare attività missionaria tra la popolazione della parrocchia. 

La comunità romena della Parrocchia è stata molto attiva ospitando i seminaristi, insieme 

al loro Vice Rettore Don Daniele Salera. 

Durante questo periodo, i seminaristi si sono impegnati con attività missionarie presso 

scuole, ospedali, centri di anziani, centri di ascolto per persone in cerca di aiuto, con 

predicazione e ed opere di carità anche presso i cittadini comuni, con lo scopo di fare 

conoscenza di un mondo che un giorno dovranno affrontare in veste di sacerdoti. 
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Durante questo periodo, oltre alle specifiche attività religiose, sono stati impegnati anche 

in attività di svago con la partecipazione a gare di calcio tra gruppi di seminaristi anche di 

altre nazionalità, come Romania e Paraguay, e giovani italiani della parrocchia, 

disputando in totale tre partite a cui ha partecipato, insieme ai seminaristi romeni, anche 

il Rettore Padre Gabriel Buboi del Collegio Pio Romeno. 

Il 1 di ottobre è stata celebrata la S. Messa alla quale, insieme alla comunità, ha 

partecipato anche il Vescovo Mons. Guerino Di Tora. Dopo la cerimonia religiosa, la 

comunità romena ha offerto un dolce tipico tradizionale del loro Paese. 

Nei giorni 25 settembre e 3 ottobre, la comunità ha offerto un pranzo preparato con cibi 

tradizionali, molto graditi dai partecipanti. 

La sera del 3 ottobre è stata giocata la partita di calcio finale ed il 4 successivo, è 

avvenuta la premiazione, con una bella coppa ricordo, ai seminaristi romeni, vincitori del 

torneo, consegnata loro da Don Maurizio Modugno, Parroco della Parrocchia di San 

Valentino. 

Nelle serate delle dispute delle partite di calcio, tutti i giocatori partecipanti alle gare 

sono stati allietati dall’omaggio di una cena, offerta dalla comunità greco cattolica 

romena. 

Alla fine della cerimonia della premiazione, il Parroco don Maurizio Modugno, ha 

ringraziato tutti i presenti per la loro presenza e partecipazione ed in special modo i 

componenti della comunità romena che con la loro presenza danno un forte esempio di 

coesione sociale e comunitario dello spirito religioso. 

Padre Serafim Vescan Iulian 

 

Comunità parrocchiale Flaminia-Euclide, Roma-Nord 

in pellegrinaggio alla Madonnina di Civitavecchia 
 

Il 19 Ottobre 2014, dopo la celebrazione della Santa e Divina Liturgia, un gruppo di fedeli 

della Parrocchia Greco-cattolica Euclide Roma Nord, accompagnato da p. Serafim Vescan 

e da padre Valentin Nelu Marcu ha fatto un pellegrinaggio alla Madonnina di 

Civitavecchia. 

Il 2 Febbraio 1995, nella festa della Presentazione al Tempio di Nostro Signore Gesù 

Cristo, una statuetta della Santissima Vergine Maria, cominciò a piangere lacrime di 

sangue nel giardino di una famiglia residente nel territorio della Parrocchia di 

Sant’Agostino di Civitavecchia (Roma). 

La statuetta, acquistata a Medjugorje, rappresenta la Regina della Pace. Tra il 2 Febbraio 

ed il 15 Marzo 1995, la sacra effigie pianse per 14 volte dinnanzi a migliaia di persone che 

confermarono queste cose alla presenza della Commissione Teologica, istituita dal 

vescovo. L’ultima volta pianse nella dimora del vescovo, alla presenza sua, di altre tre 

persone e di due suore di origine romena. 
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La statua, piena di sangue, fu esaminata dal punto di vista medico e tecnico; i risultati 

hanno confermato l’autenticità dell’avvenimento, come pure il fatto che le lacrime 

fossero di sangue autentico. 

Dopo un numero adeguato di ricerche, il vescovo decise che la statua fosse collocata 

nella chiesa parrocchiale di “Sant’Agostino” perché fosse venerata dai fedeli. Da allora, 

migliaia di pellegrini sono giunti a Civitavecchia, molti di loro confessano di aver ricevuto 

grazie e doni divini, ed il luogo sacro è stato soprannominato “Madonnina bagnata di 

lacrime di Civitavecchia”. 

Lo scopo di questo pellegrinaggio è stato quello di rafforzare la preghiera e la fede nella 

Santa Vergine Maria nel mese del Rosario. È stata visitata non solo la chiesa parrocchiale 

di “Sant’Agostino”, in cui è esposta la statuetta miracolosa della Santa Vergine Maria, ed 

il castello di Santa Severa, dove si trova anche il Museo della navigazione antica. 

Cristea Daniel, Dumitraş Ioan - Ştefan 

 

NOTIZIE 

TITOLI DI STAMPA: 

 

Beatificazione di Papa Paolo VI 

La commemorazione di P. Prundus OSBM 

Visita del card. Sandri in Romania 

Intronizzazione del primo vescovo greco cattolico di Bucarest Mihai Fratina 

 

PROGRAMUL BISERICII FLAMINIA – ROMA NORD 
 

Duminica celebrările se fac la Instituto delle Suore 

Via Flaminia 353; 00176 – Roma (RM): 

→ 09:00 – 10:00 – Utrenie sau Acatist 

→ 10:00 – 12:00 – Sfânta Liturghie 

→ 12:00 – 13:00 – Părăstase și alte rugăciuni 

Spovedanii - în timpul Utreniei și după Sfânta Liturgie  

Sf. Maslu - în fiecare primă duminică din lună 

În timpul săptămânii, în fiecare zi se celebrează 

în Parohia San Valentino - via Germania, nr. 13: 

→ 08:30 – 09:30 – Spovedanii 

→ 09:30 – 10:20 – Sfânta Liturghie 

Joi 16.00 – 17:00 – Paraclisul 



CRUCE ȘI ÎNVIERE – aug.-sept.-oct. 2014 

 

24 

CUPRINS - SOMMARIO - CUPRINS - SOMMARIO - CUPRINS - SOMMARIO - CUPRINS 

 
CUPRINS 

Catehismul Sfintei Uniri_________ pag. 1 
Condividerea pâinilor___________ pag. 6 

Prima Liturghia a Pr. Valentin__ __ pag. 9 

Misiunea populară ____________ pag. 10 

Pelerinaj la Civitavechia ________ pag. 11 

Știri  ________________________ pag. 14 

Per I Nostri Amici Italiani _______ pag. 19 

Cuprins _____________________ pag. 24 

SOMMARIO 

Catechismo della Santa Unione __ pag. 19 

Condivizione dei pani __________ pag. 20 

Prima S. Messa di P. Valentin____ pag. 20 

Misione popolare_____________ pag.  21 

Pelerinaggio a Civitavecchia_____ pag. 22 

Notizie ______________________ pag. 23 

Per I Nostri Amici Italiani _______ pag. 19 

Sommario ___________________ pag. 24 

 

REDACTIA 
Director al revistei și redactor: Pr. Serafim Vescan Iulian 

Colaboratori:  Zamfir Ioan Rusu, Cristea Daniel, Dumitraş Ioan – Ştefan, d. Dan Pisuc 

Fotografii:    Rocco Mario Polla 

 

ADRESE CONTACT 
 

Preot Serafim Iulian Vescan 

BISERICĂ:  

Chiesa di San Valentino 

Via Germania, nr.13; 00196 – Roma (RM) 

CASA CANONICĂ:  

Chiesa di San Valentino 

Via Germania, nr.13; 00196 – Roma (RM) 

Tel.: cel. 3245586937; fix. 068070359 

E-mail: padreserafim2001@yahoo.it 

 

ŞTIRI DIN VIAŢA PAROHIEI GĂSIŢI PE ADRESA: 

WWW.BRU-ITALIA.EU – ROMA NORD 
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