
  

 

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 6  
( n r .  2 1 ,  a n  V I )   

Căci aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea,  
încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat,  

ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.  
(Io 3,16) 

    
Dragi credincioşi, 
în noaptea sfântă a Crăciunului, Dumnezeu îl trimite pe 

Fiul său iubit pentru a se naşte în familia lui Iosif şi a Mariei, 
din dragoste pentru omenire şi din iubire pentru fiecare om 
în parte, pentru fiecare dintre noi. Astfel, trimis peregrin pe 
pământ, Fiul Domnului se naşte neştiut încă de lumea cea 
largă într-o peşteră străină şi rece, dar într-o familie bună şi 
primitoare, devenită sfânt model de urmat pentru toate 
familiile. 

Evenimentul naşterii unui copil într-o familie nu este 
unul obişnuit. Cu atât mai neobişnuit şi mai tulburător este 
naşterea Cuvântului lui Dumnezeu într-o familie a 
oamenilor. Este o taină adânc învăluitoare, o 
hotărâre divină care a schimbat cursul istoriei 
şi a dat, pentru totdeauna, sens vieţii omului 
ca individ, vieţii fiecăruia dintre noi şi, fără 
îndoială, omenirii ca destin colectiv. La 
naşterea pruncului Isus, Maria şi Iosif, 
păstorii şi magii se minunează şi sărbătoresc 
momentul, copleşiţi parcă de o fericire căreia 
nu-i cunosc toate energiile, dar pe care o 
resimt ca miracol dătător de credinţă tare; 
Simeon şi Ana îşi văd promisiunea din veac 
împlinită, iar nu după multă vreme învăţătorii 
legii, în templul din Ierusalim, sunt surprinşi 
de înţelepciunea copilului Isus. Cei treizeci de 
ani ai Mântuitorului trăiţi la Nazaret într-o 
familie onestă, modestă şi vrednică, ne dau 
dimensiunea şi valoarea unei familii în sensul 
rosturilor sale esenţiale, al Familiei Sfinte şi – nu vom osteni 
a sublinia mereu acest imperativ! – în acelaşi timp ne dau 
valoarea şi rostul unei familii de astăzi. 

Între Iosif, Maria şi Isus s-a creat o legătură de iubire, de 
respect şi fidelitate care a unit Familia Sfântă din Nazaret . 
Din această legătură sfântă, se revarsă lumina care străluceşte 
şi dă speranţa oricărei familii în această lume, pentru a merge 
pe un drum propriu şi personal, chiar dacă acesta este 
semănat şi cu încercări, menite acestea să facă şi mai intensă 
bucuria împlinirii şi a credinţei în milostivirea Domnului. 
Casa din Nazaret, cu Familia celor trei protagonişti –Isus, 
Maria şi Iosif – ne ajută să înţelegem ce înseamnă familia 

Dio infatti ha tanto amato il mondo  
da dare il suo Figlio unigenito,  

perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.  
(Gv 3,16) 

    
Cari Fedeli, 
nella santa notte di Natale, Dio invia il Suo Figlio diletto 

perché nasca nella famiglia di Giuseppe e di Maria, per amore 
verso l’umanità e per amore per ciascun uomo in particolare, 
per ciascuno di noi. Così il Figlio del Signore, pellegrino sulla 
terra nasce, sconosciuto al vasto mondo in una grotta straniera 
e fredda, ma in una famiglia buona ed accogliente, divenuta 
modello santo da seguirsi per tutte le famiglie. 

L’avvenimento della nascita di un bambino in una 
famiglia non è consueto. Tanto più inconsueta e più 
sconcertante la nascita del Verbo di Dio in una famiglia di 
uomini. Si tratta di un mistero profondamente avvincente, una 

decisione divina che ha cambiato il corso della 
storia ed ha dato, per sempre, il senso della vita 
dell’uomo come individuo, della vita di 
ciascuno di noi anche, senza tema di dubbio, 
dell’umanità quale destino collettivo. Alla 
nascita del Bambin Gesù, Maria e Giuseppe, i 
pastori ed i magi si meravigliano e celebrano il 
momento, sembrano sopraffatti dalla gioia di 
cui non conoscono tutte le energie, ma che 
sentono quale miracolo che elargisce una fede 
forte; Simeone ed Anna vedono realizzata la 
promessa da secoli e non molto tempo dopo, i 
maestri della legge, nel tempio di 
Gerusalemme, sono sorpresi dalla sapienza di 
Gesù fanciullo. I trent’anni vissuti a Nazarteh 
dal Salvatore in una famiglia onesta e degna, ci 
danno la dimensione ed il valore di una 

famiglia nel senso dei suoi significati essenziali, della Sacra 
Famiglia e ci sforzeremo di sottolineare sempre 
quest’imperativo!- nello stesso tempo danno valore e 
significato ad una famiglia d’oggi. 

Tra Giuseppe, Maria e Gesù si creò un legame d’amore, 
di rispetto e di fedeltà che ha unito la Sacra Famiglia di 
Nazareth. Da questo sacro legame si riversa la luce che brilla e 
dà speranza ad ogni famiglia in questo mondo per andare 
lungo una via propria e personale anche se questa è seminata 
di difficoltà, destinate queste a rendere ancor più intensa la 
gioia della realizzazione e della fede nella misericordia del 
Signore. La Casa di Nazareth, con la famiglia dei tre 
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adevărată, o comuniune în care există tot ceea ce înseamnă 
viaţă morală: şi dragoste, şi lipsuri şi bucurii, nobleţe de 
caracter şi sacralitate, unire întru iubire pentru toată viaţa în 
numele Domnului. Această Familie Sfântă ne ajută să 
înţelegem ce înseamnă creşterea şi educarea pruncilor şi cât 
este de importantă participarea familiei în viaţa socială de 
fiecare zi (Cf. Papa Paul VI, 1964, la Nazaret). 

 
Dragilor,  
înţelegeţi aşadar că după modelul Sfintei Familii ar trebui 

să ne conducem viaţa în familiile noastre. ,,Familia este 
imaginea lui Dumnezeu, adică comuniune de persoane. Prin 
botez, vocea Tatălui ni-L arată pe Isus ca fiind Fiul iubit iar în 
această dragoste putem să-l 
recunoaştem pe Spiritul Sfânt (cf. Mc 
1,10-11). Isus care a împăcat în sine 
toate lucrurile şi l-a mântuit pe om 
din păcat, nu numai că a readus 
căsătoria şi familia la forma lor 
originară ci a şi ridicat-o la forma 
sacramentală a iubirii Sale pentru 
Biserică (cf. Mt 19, 1-12; Mc 10,1-12; 
Ef 5,21-32). (…) De la Cristos, prin 
mijlocirea Bisericii, căsătoria şi 
familia primesc harul Spiritului Sfânt, 
pentru a mărturisi Evanghelia iubirii 
lui Dumnezeu” (Amoris Laetitia 71). 

    
Dragii mei, 
o simplă consultare a Dicţionarului Explicativ al limbii 

române ne oferă definiri uzuale ale familiei: ea e o ,,formă 
socială de bază, întemeiată prin căsătorie, care constă din soţ, 
soţie şi descendenţii lor. Succesiune de generaţii ce se trag 
dintr-un strămoş; neam; seminţie”. Se cuvine să precizăm că 
noi, creştinii, înţelegem prin soţ şi soţie, bărbatul şi femeia. 

Trăim într-o lume în criză care contestă tot mai puternic 
şi mai periculos familia tradiţională. Se încearcă şi o 
distrugere a familiei aşa cum e cunoscută de-a lungul istoriei. 
Iată, acum ni se spune că a ne numi bărbat sau femeie este 
doar ,,o moştenire culturală” şi nu ţine de ,,dreptul natural” 
sădit de Dumnezeu în creaţie. Trăim într-o lume în care 
valorile creştine sunt tot mai mult puse la zid şi se încearcă 
excluderea lor din viaţa socială pentru a le ascunde într-un 
domeniu privat. Este o realitate a acestor vremuri care 
generează nelinişte şi confuzie. 

În acest context şi împotriva efectelor sale nocive în plan 
natural şi moral, este important să reafirmăm cu toată tăria că 
familia totuşi are valori care se nasc din Sfânta Scriptură: „şi a 
făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; …; a făcut bărbat şi 
femeie” (Fac 1,27); „ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă” (cf. Mt 19,6; Mc 10,9) şi care, au directă legătură cu 
imnul iubirii pe care Sfântul Pavel îl propune Corintenilor. 
„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, 
dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. 
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de 
nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le 
crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” (1Cor 13, 4-7). 

Da, dragi credincioşi! în viaţa de familie „se impune să 
cultivăm acea forţă a iubirii şi acea dragoste care ne ajută să 

protagonisti- Gesù, Maria e Giuseppe- ci aiuta a 
comprendere che cosa sia la famiglia vera, una comunione in 
cui esiste tutto quello che significa la vera famiglia, una 
comunione in cui esiste tutto quello che significa la vita 
morale: anche l’amore e le mancanze e le gioie, nobiltà di 
carattere e sacralità, l’unione nell’amore per tutta la vita nel 
nome del Signore. Questa Sacra Famiglia ci aiuta a capire 
quello che significa la crescita e l’educazione dei bambini e 
quanto importante sia la partecipazione della famiglia alla vita 
sociale di ogni giorno (Cfr. Papa Paolo VI, 1964, A Nazaret). 

    
Miei cari, 
comprenderete così che, secondo il modello della Sacra 

Famiglia dovremo condurre una vita nelle nostre 
famiglie:..." La famiglia è l’immagine di Dio, ossia la 
Comunione di persone. Per mezzo del Battesimo, la 
voce del Padre ci mostra Gesù come il Figlio diletto 
e, in questo amore, possiamo riconoscere lo Spirito 
Santo (cfr. Mc 1,10-11). Gesù che ha riappacificato 
in Sé tutte le cose ed ha salvato l’uomo dal peccato, 
non solo, ma ha anche condotto il matrimonio e la 
famiglia alla sua forma originaria, ma li ha elevati alla 
forma sacramentale del Suo amore per la Chiesa (cf. 
Mt 19, 1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). (…) Da 
Cristo, per mezzo della Chiesa, il matrimonio e la 
famiglia ricevono la grazia dello Spirito Santo, per 
confessare il vangelo dell’amore di Dio” (Amoris 
Laetitia 71). 
    

Miei cari, 
una semplice consultazione del Dicţionarului Explicativ 

al limbii române ci offre la definizione usuale della famiglia 
che è una: „ forma sociale di base, fondata sul matrimonio, 
che consiste del marito, della moglie e dei loro discendenti. 
La successione delle generazioni che derivano da un avo; 
popolo, stirpe.” Dobbiamo precisare che noi cristiani 
comprendiamo con marito e moglie l’uomo e la donna.” 

Viviamo in un mondo in crisi che contesta in modo 
sempre più forte e pericoloso la famiglia tradizionale. E tenta 
anche la distruzione della famiglia così com’essa è conosciuta 
lungo la storia. Ecco, ora ci si dice che chiamare uomo o 
donna è solo „un’eredità culturale” e non dipende dal 
„diritto naturale” fondato da Dio nella creazione. Viviamo in 
un mondo in cui i valori cristiani sono sempre più messi al 
muro e si cerca la loro esclusione dalla vita sociale per 
nasconderli in un campo, area, dominio privato. Si tratta di 
una realtà di questi tempi che genera inquietudine e 
confusione. 

In questo contesto e contro i suoi effetti nocivi sul 
piano naturale e morale, è importante riaffermare con tutta la 
forza che tuttavia la famiglia ha valori che nascono dalla 
Sacra Scrittura: „ e Dio ha creato l’uomo secondo la Sua 
immagine;... uomo e donna l’ha fatto” ( Genesi 1,27) „quello 
che Dio ha unito, l’uomo non separi” (cfr. Mt 19,6; Mc 10,9) 
e che hanno un legamne diretto con l’inno all’amore che San 
Paolo propone ai Corinti „La carità è paziente, è benigna la 
carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 



3 

 

luptăm împotriva tuturor relelor şi ameninţărilor din exterior 
sau din interior. Iubirea, după cuvintele Sfântului Pavel, este 
răbdătoare, binevoitoare, se poartă cuviincios, afirmă 
adevărul, renunţă la sine, gândeşte mereu binele, crede şi 
speră până la capăt şi ajută familia să crească în caritate prin 
puterea sacramentului cununiei. Dragostea în familie ne ajută 
să conştientizăm faptul că aceasta este icoana iubirii lui 
Dumnezeu pentru noi” (cf. AL 119-121). O familie şi o 
căsnicie care pune în comun totul, pentru toată viaţa, trăieşte 
în bucurie şi în frumuseţe, în încercare şi împliniri adevărata 
valoare a fiinţei umane: iubirea. În plus, o familie întemeiată 
pe dragoste sinceră şi dăruire reciprocă se desăvârşeşte şi 
creşte prin dialogul şi buna înţelegere dintre soţ şi soţie, 
dintre părinţi şi copii, dintre tineri şi vârstnici prin grijă şi 
răbdare reciprocă, prin iubire dăruită şi împărtăşită (cf. AL 
195). 

    
Dragi credincioşi, 
familia este o comunitate de 

viaţă şi de iubire, este o comunitate 
în care harul lui Dumnezeu lucrează. 
Prin puterea şi cu lucrarea harului, 
Iosif nu o abandonează pe Maria; 
prin puterea şi cu lucrarea harului, 
Iosif cu Maria pornesc spre 
Bethleem; prin puterea şi cu lucrarea 
harului, Iosif cu Maria îl primesc pe 
Isus în peşteră, pe fânul din iesle; 
prin puterea şi cu lucrarea harului, 
emigrează în Egipt, se întorc în 
Nazaret, iar aici cu aceeaşi putere şi lucrare a harului îl cresc, 
îl educă şi îl învaţă pe Isus tainele vieţii omeneşti. Da, prin 
puterea şi cu lucrarea harului lui Dumnezeu, au făcut toate 
acestea pentru că s-au simţit legaţi prin taina căsătoriei ca 
formând o familie: Familia Sfântă. 

Dacă Isus Hristos a fost crescut, ocrotit, educat de Iosif 
şi Maria, familia are, şi este salutar să aibă şi astăzi, rolul 
esenţial de a-şi educa pruncii. A educa nu este o sarcină 
oarecare, nu înseamnă a avea cu orice preţ un stil nou, nu 
înseamnă a face uitată buna tradiţie creştină, ci dimpotrivă, 
înseamnă a cultiva în sufletul şi cugetul copiilor valorile solide 
ale bunei cuviinţe, ale respectului, ale muncii oneste, ale 
speranţei şi , desigur, ale credinţei. Copiii sunt educaţi în 
familie cu autoritate, iubire şi ascultare reciprocă, pentru a 
creşte armonios şi echilibrat, iar părinţii cresc în pas cu 
pruncii lor şi cu noutăţile societăţii cotidiene, preluate cu 
discernământ , cu înţelepciune, cu grijă neadormită. Familia 
este primul loc de educaţie religioasă atunci când mamele sau 
bunicile pun în rugăciune mâinile pruncilor sau nepoţilor lor. 
Pe drumul credinţei, niciodată nu suntem singuri: Isus ne este 
model, iar Spiritul Sfânt ne dă tăria Tatălui care ne ajută să nu 
cădem pe drumul vieţii, sau să ne ridicăm atunci când cădem. 

    
Iubiţi credincioşi, 
am simţit nevoia să vă invit mai stăruitor să medităm 

împreună, acum la minunata Sărbătoare a Naşterii la 
Pruncului, la ceea ce înseamnă Familia, în sens creştin, în 
sensul acreditat de istorie şi de buna tradiţie, pentru a ne 
revigora cugetele şi sufletele sub lumina miraculoasă a 
Crăciunului pentru a putea răspunde cu dragoste şi credinţă, 

dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. (1Cor 13, 4-7). 

Sì, cari fedeli, nella vita della famiglia „si impone che 
coltiviamo quella forza dell’amore che ci aiuta a lottare contro 
tutti i mali e le minacce dall’esterno o dall’interno. L’amore, 
secondo le parole di San Paolo, è paziente, benevolo, si 
comporta in modo rispettoso, afferma la verità, rinuncia a se 
stesso, pensa sempre il bene, crede e spera sino al termine ed 
aiuta la famiglia a crescere nella carità attraverso il sacramento 
del matrimonio. L’amore nella famiglia ci aiuta a prendere 
coscienza del fatto che questo è l’icona dell’amore di Dio per 
noi”. (cfr. AL 119-121). Una famiglia e un matrimonio che 
metta in comune tutto, vive nella gioia e nella bellezza, nella 
ricerca e nel compimento vero dell’essere umano: l’amore. 
Inoltre, una famiglia, fondata sull’amore sincero e nella 
donazione reciproca rende perfetti e cresce attraverso il 
dialogo e la buona intesa tra marito e moglie, tra i genitori ed i 
figli, tra i giovani e le persone anziane con la cura e la pazienza 
reciproca, con l’amore donato e condiviso (cfr. AL 195). 

    
Cari fedeli, 
la famiglia è una comunità di vita e di amore, è una 

comunità in cui la grazia di Dio agisce. Con la potenza e 
l’azione della grazia, Giuseppe non abbandona Maria, con la 
potenza e l’azione della grazia, Giuseppe e Maria muovono 
verso Betlemme; con la potenza e l’azione della grazia, 
Giuseppe e Maria ricevono Gesù nella grotta, sul fieno della 
mangiatoia, con la potenza e l’azione della grazia essi emigrano 
in Egitto, ritornano a Nazareth, e con la stessa potenza ed 
azione della grazia celeste, educano ed insegnano a Gesù i 
misetri della vita umana. Sì, con la potenza e l’azione di Dio, 
compirono tutte queste cose perché si sentivano legati dal 
sacramento del matrimonio, formando una famiglia: la Sacra 
Famiglia. 

Se Gesù è stato cresciuto, protetto, educato da Giuseppe 
e Maria, la famiglia ha, ed è salutare che abbia oggi, il ruolo 
essenziale di educare i figli. Educare non è un impegno 
qualsiasi, non significa avere, ad ogni prezzo uno stile nuovo, 
non significa dimenticare la buona tradizione cristiana, ma al 
contrario significa coltivare nello spirito e nel pensiero dei 
bambini i valori solidi della buona creanza, del rispetto, del 
lavoro onesto, della speranza e, certamente della Fede. 

I bambini sono educati in famiglia con autorità, amore e 
rispetto reciproco per una crescita armoniosa ed equilibrata, ed 
i genitori crescono passo dopo passo con i loro figli e con le 
novità della società quotidiana, prese con discernimento, con 
saggezza, con cura che non si riposa. La famiglia è il primo 
luogo di educazione religiosa, quando le madri o le nonne 
mettono in atteggiamento di preghiera le mani dei bambini o 
dei loro nipoti. Non siamo mai soli nella via della Fede: Gesù è 
il nostro modello, e lo Spirito Santo ci dà la forza del Padre 
che ci aiuta a non cadere lungo la strada della vita e di 
risollevarci quando cadiamo. 

    
Cari fedeli, 
ho sentito il bisogno di invitarVi in modo più insistente 

affinché meditassimo assieme, ora nella meravigliosa festa 
della Nascita del Bambinello, su ciò che significhi Famiglia in 
senso cristiano, nel senso accreditato dalla storia e dalla valida 
tradizione, per rinvigorire i pensieri e gli spiriti sotto la 
meravigliosa luce di Natale perché possiamo rispondere con 
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APARIŢIE EDITORIALĂ. PENTRU 
PRIMA OARĂ ÎN ITALIANĂ VOLUMUL: 

„CREDINŢA NOASTRĂ ESTE VIAŢA 
NOASTRĂ” DE IULIU HOSSU 

 
Prin coperta ataşată, Casa de Editură EDB 

(Editura „Dehohiane” Bologna), ne informează că în 
curând va fi publicată în Italia cartea Mons. Iuliu 
Hossu "Credinţa noastră este viaţa noastră". 

Este vorba de cea de a 
doua ediţie care tratează despre 
un episcop al Bisericii noastre, 
cea dintâi fiind despre epsicopul 
Ioan Ploscaru, intitulată 
"Catene e terrore". 

Ca r t e a  s e rv u l u i  l u i 
Dumnezeu Iuliu Hossu a fost 
îngrijită de către prof. Marco 
Dalla Torre şi a fost tradusă de 
către prof. Giuseppe Munarini, 
autorul notelor ediţiei italiene şi 
a  an ex a  c a r e  c on ţ i ne 
prezentarea, pe scurt, a 
personalităţilor principale care apar în carte, ajutat de 
către p. Cristian Sabău şi p. Ioan Mărginean-Cociş. 

Iuliu Hossu (1885-1970), episcop de Cluj-Gherla 
în Transilvania pentru 52 de ani, a fost întemniţat de 
către regimul comunist în luna octombrie a anului 
1948. A petrecut ani de groază în temniţa de 
exterminare de la Sighet şi a murit în timpul 
progoanei în anul 1970, la vârsta de 85 de ani. 

A fost primul cardinal al Bisericii Române Unite 
cu Roma, chiar dacă - din cauze lesne de înţeles - 
Paul al VI-lea l-a numit inpectore, făcând cunoscut 
numele numai cu trei ani mai târziu, după decesul 
său. În prezent se desfăşoară cauza de beatificare. 

P. Ioan Mărginean-Cociş 

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE. 
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIANO 

IL VOLUME: “LA NOSTRA FEDE È LA 
NOSTRA VITA” DI IULIU HOSSU 
 
Come si vede dall’allegata copertina della casa 

Editrice EDB, prossimamente sarà pubblicato in Italia 
il libro di Mons. Iuliu Hossu “La nostra fede è la nostra 
vita”. 

Si tratta della seconda 
pubblicazione che concerne 
un vescovo della nostra 
Chiesa, la prima, del 
vescovo Ioan Ploscaru, era 
intitolata "Catene e terrore". 
Il libro del Servo di Dio 
Iuliu Hossu è stato curato 
dal dottor Marco Dalla 
Torre ed è stato tradotto da 
Giuseppe Munarini, autore 
delle note dell’edizione 
italiana e dell’appendice in 
c u i  s i  p r e s e n t a n o , 

brevemente, i principali personaggi che appaiono 
nell’opera, da P. Cristian Sabău e da P. Ioan Mărginean 
Cociş. 

Iuliu Hossu (1885-1970), eparca di Cluj-Gherla in 
Transilvania per 52 anni, è stato incarcerato dal regime 
comunista nell’ottobre 1948. Ha trascorso anni terribili 
nel carcere di sterminio di Sighet ed è morto in 
prigionia nel 1970, all’età di 85 anni. 

È stato il primo cardinale della Chiesa greco-
cattolica rumena, anche se – per questioni di 
opportunità – Paolo VI lo nominò in pectore, 
rivelandone il nome solo tre anni dopo la morte. È 
attualmente in corso la causa di beatificazione. 

P. Ioan Mărginean-Cociş 

cu tărie şi seninătate lăuntrică marilor încercări pe care 
istoria de zi cu zi ni le pune în faţă ca pe nişte provocări 
ce trebuie nu să ne surpe, ci să ne facă 
mai puternici, mai plini de speranţă şi de 
bucurie. Să nu uităm nici măcar o clipă 
că: 

Atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, încât ni l-a dat pe Unicul Său Fiu! 
Astăzi s-a născut Hristos în Bethlehemul 
Iudeii, într-o Familie! Şi noi ne-am născut 
într-o familie. Vă îndemn aşadar: iubiţi 
Familia Sfântă! Iubiţi-vă şi respectaţi-vă 
familia din care proveniţi! Apăraţi familia ca pe un bun 
pe care ni l-a dat Dumnezeu! 

    
Vă doresc Sărbători fericite şi La mulţi Ani! 

+ Virgil BERCEA  
episcop greco-catolic de Oradea Mare,  
responsabil cu pastoraţia emigranţilor. 

amore e con fede, con forza e serenità interiore alle grandi 
prove che la storia giorno dopo giorno mette dinnanzi a noi 

come provocazione che non deve farci 
cadere, ma renderci più forti, più pieni di 
speranza e di gioia: Non dimentichiamo 
neppure per un minuto che: 
Dio ha tanto amato il mondo da darci 
l’Unigenito Suo Figlio! Oggi è nato il 
Cristo a Betlemme di Giudea, in una 
Famiglia! Vi stimolo così: amate la Sacra 
Famiglia! Amatevi e rispettate la famiglia 
da cui provenite! Difendete la famiglia 

come un bene che Dio ci ha dato! 
    
Vi auguro Buone Feste e Vi porgo tanti auguri! 

   + Virgil BERCEA  
vescovo di Oradea Mare 

responsabile della pastorale degli immigrati. 
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ASOCIAŢIA "INOCENŢIU MICU 
KLEIN" A CREDINCIOŞILOR 

GRECO-CATOLICI ROMÂNI DIN 
ITALIA: RODUL MUNCII NOASTRE 

Asociaţia "Inocenţiu Micu Klein" a 
credincioşilor greco-catolici români din Italia şi-a 
atins încă un ţel. După o campanie de strângere de 
fonduri şi din marea bunătate a binefăcătorilor, copiii 
din 3 familii au fost ajutaţi să înceapă noul an şcolar 
cu materiale didactice moderne 
(a se vedea galeria foto). Este 
vorba de cărţile necesare 
procesului de învăţare şi 
dezvoltare personală, aşa cum 
apar pe listele primite de fiecare 
elev pe parcursul anului şcolar 
2016-2017. Din suma strânsă, pe 
lângă materialele didactice s-au 
cumpărat şi oferit mai multe 
articole de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, bucuria copiilor fiind de nepreţuit. 

Fericirea acestora a fost împletită cu satisfacţia 
sufletească a membrilor Asociaţiei şi a celor care s-au 
implicat activ în această campanie. Respectând 
statutul aprobat şi uitând de bariere şi limite în ceea 
ce priveşte dragostea şi dăruirea, Asociaţia Inocenţiu 
Micu Klein a continuat şi va continua să ducă mai 
departe spiritul şi vitalitatea marelui vlădic greco – 
catolic, luptând pentru binele, dreptatea şi ajutorarea 
aproapelui. 

Mulţumim pe această cale tuturor celor care au 
binevoit a ne ajuta într-un fel sau altul, încredinţându
-i de rugăciunile noastre. 

Ioan - Ştefan Dumitraş - P. Valentin Marcu 
 

O NOUĂ PAGINĂ WEB  
GRECO-CATOLICĂ 

 
Urmând îndemnul Papei Francisc de a utiliza 

mijloacele media ale 
secolului XXI pentru 
propovăduirea credinţei şi 
a valorilor creştine, 
Asociaţia “Inocenţiu Micu 
- Klein” a credincioşilor 
greco-catolici români din 
Italia, se bucură de 
lansarea oficială a unui 
instrument atât de benefic 
şi totodată necesar în 
misiunea sa: site-ul http://www.assimklein.it/ 

Începutul oficial al acestei pagini web este 
prilejuit de ziua de 5 noiembrie 2016, dată de 
referinţă pentru vlădicul Inocenţiu. În urmă cu 286 
de ani, în anul 1730, avea loc hirotonirea episcopală 
şi începutul misiunii celui care a contribuit la 
dezvoltarea identităţii naţionale şi religioase a 
Transilvaniei şi a tuturor românilor. 

 L’ASSOCIAZIONE "INOCENTIU 
MICU KLEIN" DEI FEDELI GRECO-
CATTOLICI ROMENI D’ITALIA: IL 
FRUTTO DEL NOSTRO LAVORO 
L’associazione Inocentiu Micu Klein dei fedeli 

greco-cattolici romeni d’Italia è riuscita a portare a 
buon fine una delle sue iniziative. In seguito ad una 
raccolta di fondi, animata dal grande cuore dei fedeli, i 
bambini di tre famiglie sono stati aiutati con materiali 

didattici per l’inizio dell’anno 
scolastico 2016-2017. Si tratta dei 
libri scolastici necessari per il 
processo didattico e lo sviluppo 
personale di ogni studente in parte. 
Secondo le necessità di ogni 
famig l ia ,  l ’ a ssoc iaz ione ha 
provveduto ad offrire anche alcuni 
articoli di abbigliamento e 
calzature. 
La gioia delle tre famiglie è stata 

incoronata dalla soddisfazione da parte dei membri 
dell’associazione, specialmente dalle persone che sono 
state attivamente coinvolte in questo progetto. 

Conforme lo statuto dell’associazione e 
oltrepassando qualsiasi limiti e barriere, sotto l’impulso 
dell’amore al servizio del prossimo, l’associazione ha 
continuato e continuerà portare avanti lo spirito e la 
vitalità del grande gerarca greco-cattolico, 
impegnandosi per il bene, la giustizia e l’aiuto del 
prossimo. 

Ringraziamo a tutti coloro che hanno contribuito 
materialmente o ci hanno sostenuto moralmente, 
assicurandoli delle nostre preghiere. 

Ioan - Ştefan Dumitraş - P. Valentin Marcu 
 

UNA NUOVA PAGINA WEB  
GRECO-CATTOLICA 

 
Seguendo l’esortazione di Papa Francesco di 

utilizzare i media del secolo 
XXI per la diffusione della 
fede e dei valori cristiani, 
l’Associazione “ Inocenţiu 
Micu-Klein”, ha il piacere di 
comunicare ufficialmente 
uno strumento tanto utile e, 
nel contempo, necessario 
nella sua missione ossia il 
s i t o :  h t t p : / /
www.assimklein.it/ 

L’inizio ufficiale di questa pagina web è 
programmato per il giorno 5 Novembre 2016. Questa 
data è un riferimento importante per questo nostro 
ecclesiastico: 286 anni or sono, nel 1730, egli fu 
consacrato vescovo ed iniziò in tal modo la missione di 
colui che contribuì allo sviluppo dell’identità nazionale 
e religiosa della Transilvania e di tutti i Romeni. 
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Înfiinţată în Italia, Asociaţia îşi propune 
conform statutului înregistrat şi aprobat, şi în 
conformitate cu legislaţia civilă în vigoare, să 
continue misiunea începută de Episcopul Inocenţiu, 
promovând unitatea între credincioşii şi parohiile 
greco – catolice din întreaga lume. 

De la înfiinţarea din 15 decembrie 2015 au avut 
loc numeroase acţiuni şi activităţi care au avut ca 
scop ajutorarea spirituală, socială, materială şi juridică 
a credincioşilor noştri. Dintre acestea amintim 
celebrările liturgice lunare în limba 
română din Bazilica Sfântului Petru 
din Vatican, reculegerile spirituale 
bianuale, conferinţe, ajutorarea 
elevilor familiilor nevoiaşe, asigurarea 
lunară a unui oficiu de consultanţă 
juridică şi posibilitatea întâlnirii cu 
avocatul Asociaţiei, precum şi alte 
activităţi care pot fi regăsite atât pe 
site-ul nostru, cât şi pe celelalte site-uri aferente 
Bisericii Greco – Catolice române din ţară şi din 
diaspora. 

Mulţumim Domnului pentru harurile şi ajutorul 
oferit în activităţile întreprinse de la înfiinţare, dar şi 
celor care ne-au susţinut de-a lungul timpului să 
creştem armonios şi benefic pentru Biserică.  

Ne încredinţăm Providenţei Divine şi 
rugăciunilor dumneavoastră, continuând misiunea 
începută, asemeni vlădicului Inocenţiu: “După 
putinţa mea, m-am străduit şi am făcut, necăutând 
folosul meu…” (Scrisoare către Petru Pavel Aron, la 
27 noiembrie 1756) 

P. Valentin Marcu - Ştefan Dumitraş 
 

ÎNTÂLNIREA NAŢIONALĂ A 
PREOŢILOR GRECO-CATOLICI  

DIN ITALIA 
 
„Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii 

împreună” (Ps 131,1). Sub acest motto a avut loc 
întâlnirea naţională a preoţilor greco-
catolici români din Italia. Evenimentul 
s-a desfăşurat în perioada 17-19 
noiembrie 2016 şi a fost găzduit de 
fraţii franciscani de la Institutul de 
Studii Ecumenice „San Bernardino” 
din Veneţia, buni prieteni ai Bisericii 
noastre. 

Lucrări le întâlniri i  au fost 
prezidate de monseniorul Ioan Alexandru Pop, 
coordonator al comunităţilor greco-catolice din 
Italia, alături de cei doi sinceli: pr. Barbolovici Vasile-
Alexandru şi pr. Mureşan Marinel. Discuţiile plenare 
s-au concentrat asupra a trei teme principale: viitorul 
pastoraţiei, drepturile şi îndatoririle preoţilor şi 
drepturile şi îndatoririle sincelilor. 

Cel mai amplu subiect dezbătut a fost cel legat 
de pastoraţia credincioşilor prezenţi în Italia. În acest 
sens, a fost prezentată decizia Sinodului Episcopilor 

Fondata in Italia, l’Associazione si prefigge 
conformemente allo statuto civile in vigore, di 
continuare la missione continuata dal vescovo 
Inocenţiu, promuovendo l’unità tra i fedeli e le 
parrocchie greco-cattoliche del mondo intero. 

Dalla sua fondazione, avvenuta il 15 Dicembre 
2015, hanno avuto luogo numerose azioni ed attività, 
che hanno avuto come fine l’aiuto spirituale, sociale, 
materiale e giuridico dei nostri fedeli. Ricordiamo, tra 
queste, le celebrazioni liturgiche mensili in lingua 

romena della Basilica di San Pietro, in 
Vaticano, gli esercizi spirituali semestrali, 
conferenze, l’aiuto agli alunni di famiglie 
bisognose, la presenza mensile di un ufficio 
per i problemi giuridici e la possibilità di 
i n co n t r a r s i  con  un  avvoca to . 
L’Associazione, come pure le altre sue 
attività, si possono trovare nel nostro sito, e 
negli altri legati alla Chiesa Greco-Cattolica 

romena nel nostro Paese ed in Italia. 
Ringraziamo il Signore per le grazie e l’aiuto 

offerto nelle attività intraprese dalla fondazione, ma 
anche coloro che ci hanno sostenuti nel tempo, perché 
possiamo crescere in modo armonioso e positivo per la 
Chiesa. 

Ci affidiamo alla Divina Provvidenza ed alle Vostre 
preghiere, continuando la missione iniziata con le 
parole del Vescovo Micu: “Mi sono sforzato ed ho 
operato come potevo, non cercando il mio 
vantaggio…” (Lettera a Petru Pavel Aron, 27 
Novembre 1756) 

Traduzione in italiano: prof. Giuseppe Munarini 
P. Valentin Marcu - Ştefan Dumitra 

 

L'INCONTRO NAZIONALE DEI 
SACERDOTI GRECO-CATTOLICI 

D'ITALIA 
 
Guarda come è bello e piacevole 
che i fratelli vivano insieme”. (Sal. 133,1) 

Prendendo questo versetto del salmo 
come motto, l’incontro nazionale dei 
sacerdoti romeni uniti con Roma d’Italia, 
si è tenuto dal 17 al 19 novembre 2016, 
ospitato presso l’Istituto di Studi 
Ecumenici “San Bernardino” di Venezia, 
dai frati francescani, amici straordinari 
della nostra Chiesa. 
I lavori si sono svolti sotto la guida di 

mons. Ioan Alexandru Pop, coordinatore nazionale 
delle Comunità Romene Unite con Roma in Italia, 
assieme ai due sincelli padre Vasile Alexandru 
Barbolovici e padre Marinel Mureşan. Le discussioni 
generali si sono concentrate su tre temi principali: il 
futuro della pastorale, diritti e doveri dei sacerdoti e 
diritti e doveri dei sincelli. 

È stato il tema riguardante la pastorale dei nostri 
fedeli romeni presenti in Italia quello più ampiamente 
sviluppato. In questo senso è stata riportata la decisione 
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Bisericii Române Unită cu Roma de a înfiinţa un 
Birou Migrantes, pentru o mai bună organizare şi 
comunicare a comunităţilor din diaspora cu propria 
ierarhie. De asemenea, s-a vorbit despre raporturile 
cu episcopii romano-catolici italieni, toţi cei prezenţi 
susţinând nevoia unei mai bune organizări din punct 
de vedere ierarhic. A fost încurajată organizarea 
iniţiativelor culturale, astfel încât Biserica noastră să 
fie cât mai bine cunoscută. S-a pus la un moment dat 
întrebarea ce oferă această Biserică. Răspunsul a fost 
că Biserica Greco-Catolică română îl oferă înainte de 
toate pe Hristos cel răstignit, datorită martiriului 
recent prin care a trecut şi a episcopilor morţi în 
faimă de martiri sub regimul comunist. Tot în cadrul 
discuţiilor, a fost subliniată nevoia colaborării dintre 
preoţi, semn vizibil al fraternităţii, şi folosirea 
mijloacelor de comunicare moderne. Pe lângă 
discuţiile organizate, cei prezenţi au avut şi 
posibilitatea de a face schimb de 
idei în mod individual, atât seara 
cât şi în decursul zilei. 

Discuţiile fructuoase s-au 
împletit în mod armonios cu 
momentele de spiritualitate. În 
fiecare dimineaţă preoţii greco-
catolici s-au adunat alături de 
gazdele lor împrejurul Mesei 
Altarului pentru a celebra Sfânta Liturghie. 
Rugăciunea Dupăcinarului, pricesnele şi alte 
devoţiuni au constituit rugăciunea de seară. Fiind într
-un loc bogat dintr-atâtea puncte de vedere, preoţii 
români au avut ocazia să viziteze oraşul şi să 
cunoască mai bine locurile. De asemenea, cei 
prezenţi s-au putut închina la moaştele sfântului 
evanghelist Marcu, aşezate în bazilica veneţiană cu 
acelaşi nume. 

La finalul celor trei zile, preoţii greco-catolici şi-
au luat rămas bun de la gazdele lor bune şi 
primitoare, s-au salutat între ei în mod frăţesc şi s-au 
îndreptat spre casele lor mai edificaţi şi mai întăriţi în 
credinţă, mulţumind Domnului pentru bucuria de a 
fi petrecut câteva momente împreună. 

 
Diac. Ursuleac Ionuţ 

 

NOTE MUZICALE DE CRĂCIUN: 
CONCERT DE CRĂCIUN  

ÎN BISERICA TEMPLUL PĂCII 
 
    Duminică, 11 decembrie 2016, s-a ținut un concert 
de cântece de Crăciun, în Biserica Templul Păcii, unde 
este paroh părintele Elia Ferro, delegatul diecezei din 
Padova pentru emigranți (Migrantes). Au participat 
corurile comunităților de străini din Padova, cele ale 
africanilor de limbă engleză și franceză, corul 
filipinezilor, srilankezilor, ucrainienilor, românilor 
catolici de rit latin și bizantin, al ortodocșilor,al 
moldovenilor și cel italian al comunității parohiale 
Templul Păcii. Au participat foarte mulți spectatori, 
credincioși italieni și străini. 

del Sinodo dei Vescovi della Chiesa Romena Unita con 
Roma di istituire l’Ufficio Migrantes, per una migliore 
organizzazione e comunicazione tra le Comunità della 
Diaspora con la propria gerarchia. È stato affrontato 
anche il tema del rapporto con i vescovi italiani cattolici 
di rito romano (n.d.t. e ambrosiano per la Diocesi di 
Milano) e, al riguardo, tutti i presenti hanno ribadito la 
necessità di una migliore organizzazione gerarchica. È 
stata incoraggiata l’organizzazione di iniziative culturali, 
affinché la nostra Chiesa sia conosciuta meglio. È stata 
posta la domanda: che cosa offre questa Chiesa? A 
questa domanda è venuta spontanea la risposa che la 
Chiesa Romena Unita con Roma offre innanzitutto 
Cristo crocifisso, grazie al martirio recente dei Vescovi 
morti come martiri sotto il regime comunista. Durante 
il confronto è stata ripetuta l’importanza di una buona 
collaborazione tra i sacerdoti, segno visibile di fraternità 
e l’utilizzo dei mezzi moderni di comunicazione. Oltre 

ai temi proposti per l’incontro, i 
partecipanti hanno avuto l’opportunità di 
scambiarsi personalmente idee, durante le 
giornate fino la sera. 
Alle discussioni dell’incontro si sono 
alternati armoniosamente edificanti 
momenti di spiritualità. Ogni mattina i 
sacerdoti si sono radunati, assieme ai 
padroni di casa, attorno all’Altare per 

celebrare la Santa Messa. La preghiera dei Vesperi, i 
canti tipici della tradizione orientale di rito bizantino e 
le devozioni hanno costituito la preghiera vespertina. 
Trovandoci a Venezia, luogo ricco di cultura e di arte, i 
sacerdoti romeni hanno avuto l’opportunità di visitare 
la città e di conoscere meglio questi luoghi incantevoli. 
I presenti hanno avuto la possibilità di pregare davanti 
alle reliquie di San Marco Evangelista, che si trovano 
nella basilica di Venezia, di cui porta il nome. 

Alla fine della tre-giorni, i sacerdoti cattolici 
romeni uniti hanno ringraziato i loro buoni e 
accoglienti ospitanti, salutandosi fraternamente tra di 
loro sono tornati alle proprie case, contenti e fortificati 
nella fede, ringraziando il Signore per la gioia di aver 
trascorso assieme alcuni momenti. 

Traduzione in italiano: p. Ioan Marginean Cocis 
Diac. Ursuleac Ionuţ 

  

NOTE DI NATALE: CONCERTO DI 
CANTI NATALIZI PRESSO LA CHIESA 

DELLA PACE A PADOVA 
 

Domenica, 11 dicembre 2016, si è svolto a Padova 
presso la Chiesa della Pace, di cui è parroco don Elia 
Ferro, delegato episcopale per i „Migrantes” della diocesi 
di Padova, un concerto di canzoni natalizie che ha visto 
come partecipanti numerose persone, riunite in cori 
provenienti dalla Romania, dall’Italia, dall’Ucraina, dalle 
Filippine, dall’Africa, dallo Siri Lanca e dalla Moldavia. 

Erano presenti non solo comunità cattoliche di 
diversi riti ( latino e bizantino), ma anche ortodossi 
dipendenti dal Patriarcato di Bucarest e dalla Chiesa 
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 Au fost prezente nu doar comunitățile catolice de 
rit latin și bizantin, dar și cele ale ortodocșilor 
aparținători Patriarhatului de București și de Moscova. 
Au fost prezenți și preoții diferitelor comunități. 
 După cuvintele de început ale parohului și cele 
ale moderatorului, părintele ucrainian Ihor Boyarskyy, 
care a prezentat pe scurt 
cântecele pentru fiecare 
comunitate, a subliniat la 
început faptul că nu se tratează 
de un adevărat concert, ci de 
un moment de rugăciune, în 
care fiecare comunitate înalță 
la cer o rugă în tradiția sa și în 
limba maternă. 
 Fiecare comunitate a cântat câte două cântece. 
Părintele Ihor a reamintit la început care este 
semnificația și valoarea Crăciunului, citând din spusele 
Maicii Tereza de Calcuta și a Sfântului Ioan Paul al II-
lea: “ E Crăciun de fiecare dată când îi surâzi fratelui 
tău și când îi întinzi mâna” și „Șterge, Pruncule Isus 
lacrimile copiilor”. 
    Comunitatea catolică africană anglofonă, a cântat 
„Silent night” și un alt cântec, în timp ce comunitatea 
ortodoxă română, a căror componenți purtau costume 
naționale foarte frumoase, a cântat „Ieslea lui Isus” și 
“Sărbătoare plină de lumină”.     
    Corul parohiei catolice al Păcii a cântat: „Clopotele 
de Crăciun” și “Noapte luminoasă”. 
    Corul comunității ucrainiene greco-catolice, a căror 
membri purtau costume naționale caracteristice, a 
cântat două cântece foarte cunoscute: „Nebo i 
zemila”( Cerul și pământul) și „ Spi, Isyse, spi”( Dormi, 
Isuse, dormi). 
    Comunitatea română de rit 
latin, a cântat „Transeamus 
usque Betlem” ( Să mergem la 
Bethleem) și „În ajun de 
Crăciun”, în timp ce greco-
catolicii români au cântat două 
colinde: „Creştinilor, noi astăzi” 
ș i  „ C e  a ţ i  v ă z u t 
pastori?”( Aceste colinzi se 
inspiră din textele evangheliilor 
canonice și apocrife). 
    Au fost foarte frumoase și 
cântările comunității indiene, 
ale celei africane francofonă și 
ale celei srilankeze, care a fost acompaniată de 
instrumente muzicale tipice zonei. 
    Cei doi preoți moldoveni au executat un duet în 
limba română și cea paleoslavă. 
    Un cor mixt alcătuit din membrii diferitelor 
comunități a cântat „Astro del Ciel” și „Venite fedeli”. 
     La sfârșitul cântecelor, don Elia Ferro a urat tuturor 
un „Crăciun Fericit!”, Părintele Ihor a dat 
binecuvântarea, iar apoi s-a continuat cu o agapă 
frățească, care a avut loc în patronat. 

Giuseppe Munarini 
Traducere din italiană –pr. Aetius Pop  

Patriarcale Russa. Presenti anche i sacerdoti delle diverse 
comunità. 

Dopo le calde parole del parroco ospite e del 
Rappresentante del Consiglio Pastorale, padre Ihor 
Boyarskyy, assistente spirituale della Comunità ucraina 
greco-cattolica, ha presentato i canti che si eseguivano, 

specificando però, nella sua 
introduzione, che si trattava non di 
un vero e proprio concerto, ma di 
una preghiera che le varie comunità 
cattoliche o cristiane non-cattoliche 
elevavano al Cielo nella propria 
l ingua, seguendo la propria 
tradizione. 
Ogni Comunità ha eseguito due o 

canti. Prima però padre Ihor ha saggiamente voluto 
ricordare il valore del Natale, citando alcuni versi di 
Madre Teresa di Calcutta e di San Giovanni Paolo II: „È 
Natale ogni volta che sorridi al fratello e gli tendi la 
mano” e „Asciuga, Bambino Gesù le lacrime dei 
fanciulli”. 

La comunità africana anglofona di confessione 
cattolica, ha eseguito i canti Silent night”, mentre la 
comunità ortodossa romena, i cui componenti 
indossavano gli splendidi costumi nazionali, due colinde il 
cui titolo in italiano suona così: La culla di Gesù e „Festa 
piena di luce”. 

Il coro della Parrocchia Cattolica della Pace ha 
eseguito „Le campane di Narale e „Notte di luce”, che 
prende l’ispirazione dal Vangelo secondo San Luca. 

Il coro della comunità ucraina greco-cattolica, le cui 
componenti indossavano il caratteristico costume 
nazionale, ha eseguito due canti ben conosciuti: „Nebo i 

zemlia” ( I cieli e la terra) e „Spi, 
Isyse, spi” (Dormi, Gesù, dormi). 
La comunità romena di rito latino ha 
invece intonato „Transeamus usque 
Betlem” ( Andiamo sino a Betlemme) 
e În ajunul de Crăciun” ( Nella Vigilia 
di Natale), mentre i greco cattolici-
comeni  hanno eseguito due 
„colinde” (Canti tradizionali di Natale 
che traggiono ispirazione dai Vangeli 
Apocrifi e Canonici) intitolati 
„Creştinilor, noi astăzi” ( O Cristiani, 
noi  oggi)  e  „Ce aţ i  văzut 
pastori?” (Cosa avete vsto, pastori?). 
Molto belli anche i canti delle 

comunità indiana, africana francofona e sirilanchese, 
accompagnata, da tipici strumenti. 

I due sacerdoti moldavi presenti hanno eseguito un 
duetto in romeno-moldavo e paleoslavo. 

Un coro misto di alcune comunità ed i presenti 
hanno eseguito „Astro del Ciel” e „Venite fedeli”. 

Al termine dei canti, è seguito un saluto ed un 
augurio espresso da Don Elia e la Santa Benedizione, 
impartita da P. Ihor, quindi un momento conviviale con 
cibi messi a disposizione dalla Parrocchia ospite e dalla 
Comunità Ucraina. 

Giuseppe Munarini 
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EPOPEEA CUNUNIILOR 
La sosirea mea în parohie o mare mulţime era 

necununată; cea mai mare parte n-aveau nici o piedică. 
Ei nici nu socoteau că ar fi păcat, doar aşa au apucat din 
bătrâni. Şi nu numai ţiganii, ci şi românii. Motive? Ci că 
n-au vreme, n-au bani de nuntă, n-au bani să plătească 
cununia; iar să facă zile de lucru pentru cununie, nu erau 
bucuroşi. 

Eu la umblatul cu crucea, le-am spus 
că dacă nu se cunună altul nu mai vin pe la 
ei, şi nici n-o să-i îngrop ca pe creştini. 

- De ce nu te-ai cununat până acum, 
măi omule, îl întreb pe un cioroi. 

- Hăpăi, să vezi, părinte, mâncaţi-aş 
tălpile, noi ne-am fi cununat, ca oamenii, 
dar părintele cel bătrân -să-l ierte 
Dumnezeu-, ne-a spus că noi, ţiganii, nu 
trebuie să ne cununăm. 

- De ce a spus că nu trebuie să vă 
cununaţi? 

- Hăpăi, a zis că noi ţiganii de aceea 
nu trebuie să ne cununăm, fiindcă noi n-
avem suflet, cum au românii. Hăpăi a mai 
spus că noi nici nu avem cu ce să plătim cununia, de aia 
nu ne-am cununat. 

- Părintele a glumit cu voi; doar şi voi sunteţi 
oameni ai lui Dumnezeu şi botezaţi după lege. Acum nu 
aveţi nici o piedică. De aceea să veniţi cu toţii cei ce nu 
sunteţi în regulă, să stăm de vorbă, despre cununie; apoi 
vă voi cununa pe toţi. 

- Da' câte zile de lucru vom face pentru slujbă? Că 
părintele cel bătrân pă noi pă ţigani nici la clacă nu ne 
ducea, că spunea că mâncăm prea mult şi ne ducem tătă 
şatra cu noi. 

- Nu v-am spus odată că mie nu-mi veţi plăti nimic, 
nici clacă? 

- Cum să ne cununăm? Noi n-avem nici haine pă 
noi. Şi nime nu va veni să ne fie nouă nănaşi. Fără nănaşi 
nu se poate. 

- Puteţi veni cu hainele de pe voi; iar dacă nu veţi 

avea nănaşi, eu o să vă fiu naşul vostru. 
Era o iarnă aspră. Bieţii de ei, au venit rând pe rând. 

Unii n-aveau nici măcar cămaşă pe ei, îşi strângeau la piept 
ţundrele rupte. După cununie îi chemam acasă la mine şi le 
dădeam un păhar de ceai cald cu pâine. Acum fiindcă mă 
înrudisem cu mulţi dintre ei, au început să vină mai des la 
„naşul" lor, să-l întrebe de sănătate. Românilor nu le părea 

bine că m-am înrudit cu ţiganii, spuneau că 
nu ţin deloc la cinstea mea de preot. Aşa am 
ajuns să fiu numit „popa ţiganilor". Mai cu 
seamă cei din satele străine îmi spuneau aşa, 
ca să-şi poată bate joc de vaideeni. 
 

*** 
 

POCĂITUL CARE  
AR VREA SĂ MOARĂ,  

DAR NU POATE 
Şi în Vaidei, ca şi în alte părţi se găseau 
pocăiţi, şi cu ei am avut de furcă. Ei îşi 
datorează existenţa, în primul rând, 
depărtării, mai exact distanţei la care se 
găsesc de sat. Cei mai mulţi locuiesc la hotar, 

de unde nu prea pot veni la biserică decât pe vreme bună. 
A doua cauză a pocăitismului este viaţa puţin exemplară a 
slujitorilor bisericii, mai cu seamă lăcomia lor. Sunt cei doi 
cai de bătaie pe care călăresc pocăiţii. Dacă la aceste mai 
adăugăm mândria predicatorilor şi crasa lor ignoranţă, 
vacanţele prea lungi ale parohiilor, avem toate cauzele 
pocăitismului. 

Eu îndată după aşezarea în parohie, am luat contact 
cu ei. M-am dus la adunările lor; i-am ascultat cu răbdare; 
le-am vorbit, arătându-le unde greşesc; m-au ascultat. Am 
răspuns la învinuirile pe care le aduceau preoţilor; am stat 
de vorbă cu dânşii şi în particular; dar dejaba, parcă toţi 
erau cuprinşi de un fel de aiureală, dacă nu chiar demenţă: 
nu-ţi răspund niciodată la întrebări, citează mereu Scrip-
tura, făcând adevărate performanţe retorice; şi fac paradă 
cu viaţa lor neprihănită, vorba să fie. 

Rezultatele străduinţelor mele n-au fost proporţionale 

IOAN MICLEA (25 aprilie 1902 -     2 
octombrie 1982) a fost un preot greco-catolic, filozof şi 
mare erudit. A scris mai mult de 10.000 de pagini în 
manuscris, unele dintre care au fost distruse de teama 
controalelor Securităţii sau au fost confiscate de către 
aceasta. Până la începutul persecuţiei din 1948, a 
reuşit să publice 10 cărţi cu tematică teologică, filosofică 
şi pedagogică. În timpul persecuţiei a prestat munci 
foarte umile, pentru s-şi putea întreţine familia. A fost un gânditor şi 
filozof profund, în aceşti ultimi ani existând studenţi care au obţinut 
doctoratul prin lucrări ce au abordat scrierile sale. 

Continuăm să publicăm câteva pagini scrise de către pr. Ioan 
Miclea, reprezentând amintiri ale sale din viaţa pastorală. Preotul erudit 
ne povesteşte, plin de haz şi de talent, evenimente din timpul pactivităşii în 
prima parohie în care a fost numit, imediat după hirotonirea întru preot. 

 IOAN MICLEA (25 aprile 1902 - 2 ottobre 1982) fu 
sacerdote greco-cattolico, filosofo e grande erudita. Scrisse più di 10.000 
pagine in manoscritto, delle quali alcune le ha distrutte lui stesso, per la 
paura degli organi comunisti di repressione o sono state confiscate da 
queste. Fino all’inizio della persecuzione del 1948, p.Miclea è riuscito a 
pubblicare 10 libri di tematica teologica, filosofica e pedagogica. Durante 
la persecuzione ha prestato lavori molto umili, per poter mantenere la 

propria famiglia. Fu un pensatore e filosofo profondo, e in questi ultimi 
anni ci sono stati studenti che hanno ottenuto il titolo dottorale attraverso 
dissertazioni che approcciavano i suoi scritti. 
 Continuiamo a pubblicare alcune pagine scritte dal p. Ioan 
Miclea, che descrivono alcuni suoi ricordi di vita pastorale. L’erudita 
sacerdote racconta, pieno di umorismo e di talento, avvenimenti dalla 
prima parrocchia in cui fu inviato, subito dopo l’ordinazione sacerdotale. 

ÎN JUGUL DOMNULUI - 6 
Amintiri şi momente din viaţa pastorală (continuă din numărul precedent) 

Din vol. Caietele Ioan Miclea, îngrijite de pr. I. Mitrofan, Ed. Aridia, Blaj 2005, pp. 55-65  
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cu ele. Dar Dumnezeu mi-a venit într-ajutor într-un mod 
imprevizibil, care şi-a avut aspectul de-a dreptul comic. 
Iată întâmplarea.  

O căpetenie, un predicatqr al pocăiţilor, la o adunare, 
ca să dovedească adevărul spuselor sale, a făcut 
următoarea proorocie: “Dumnezeu mi-a descoperit ca să 
mă pregătesc de drum; duminica viitoare eu voi muri, în 
timpul adunării, în mijlocul fraţilor”. 

Sărmanul, era convins de ceea ce spunea fiindcă în 
cursul săptămânii a lăsat cu testament tot ce avea rudelor 
şi prietenilor. Notez că pocăitul era sănătos-tun. 

Vestea s-a răspândit şi în satele vecine; satul nostru 
fierbea de îngrijorare şi de curiozitate. Comentariile erau, 
cum se poate bănui, împărţite: dacă chiar moare, e o 
dovadă că Dumnezeu i-a descoperit, şi predicile lui sunt 
adevărate; dacă nu moare, se va face de râs. Dar de ce nu 
s-ar putea ca nebunul să nu se otrăvească singur? 
Susţineau alţii. 

Eu stăteam nedumerit, cântărind toate ipotezele; dar 
nu puteam crede, bineînţeles, în bâiguielile lor. 

În ziua pusă, s-a adunat lumea ca la comedie; au 
început să cânte, să predice, fără încetare; femeile au 
început să bocească ca după mort. Candidatul la moarte, 
de către seară s-a aşezat în pat şi a aşteptat să vină 
„prietena sa" cu coasa pe 
umeri. Plânsete, tânguire, 
început de prohod... „mortul" 
a început să se zvârcolească, să 
geamă, să sufle greu, să 
horcăiască. Cheamă la pat pe 
femeie şi pe copii, ca să-şi ia 
rămas bun de la ei. Ţipete 
sfâşiitoare. Dându-şi ochii 
peste cap, lumea credea că se 
sfârşeşte, mai cu seamă că el 
însuşi spunea că vede îngerii 
venind spre el să-l ducă în cer. 

Se apropie seara, ora 
morţii hotărâte. Lumea se 
obosise aşteptând. Din păcate 
însă, mortul, deşi obosit şi el de zvârcolire, parcă era mai 
viu ca înainte de agonie. Locul durerii s-a schimbat în 
zâmbete cu înţeles, la început mai discret, apoi pe faţă. 
Însuşi „mortul" şi-a dat seama de ridicolul situaţiei şi de 
consecinţele neplăcute pentru credinţă, de aceea a recurs 
la metode forte: dădea cu capul de pereţi, îşi reţinea 
respiraţia, făcea spume la gură, îşi întorcea ochii pe dos, îşi 
aşeza mâinile pe piept... Dar până la urmă toate eforturile 
s-au dovedit fără rost. Mortul, obosit deodată a adormit 
de-a binelea. Unii au crezut că a chiar murit. Dar, după ce 
a tras un somn zdravăn, dimineaţă s-a sculat, cam tras la 
faţă, supărat, mahmur şi bineînţeles, ruşinat. 

Eu am fost ţinut la curent de către oameni, cuno-
scând toate fazele prin care a trecut „mortul", până s-a 
deşteptat. 

Insuccesul acestei experienţe a fost răsunător; lumea 
s-a distrat săptămâni şi luni de-a rândul; iar adevărata 
credinţă a beneficiat. Mulţi dintre pocăiţi şi mai cu seamă 
dintre admiratorii lor, s-au întors smeriţi la biserică, 
spunându-şi că nu moare omul când vrea, ci când îi vine 
ceasul de la Dumnezeu. Că pocăitul a vrut să dovedească 

o minciună, anume că i-a descoperit Dumnezeu ceasul 
morţii. 

Dar povestea nu s-a terminat aci, ea a avut urmări 
neplăcute pentru „mort": nu numai ruşinoase. Beneficiarii 
testamentului, acum erau mai trişti decât se poate crede; 
dacă ar fi chiar murit, s-ar fi bucurat, dar aşa, ce se va alege 
de moştenire? 

Au început procesele cu „mortul", care voia să-şi 
recapete averea, moştenitorii susţineau că „morţii" n-au 
nevoie de averi. Până la urmă predicatorul s-a ales cu 
porecla: „nenea mortul". 

*** 
 
Cei ce vor citi aceste însemnări vor crede că activitatea 

mea s-a mărginit exclusiv la stârpirea superstiţiilor şi a 
obiceiurilor rele, desvăluind aspectele comice ale vieţii din 
parohie. E adevărat că primul meu gând s-a îndreptat spre 
curăţirea terenului de buruienile care-l năpădise. Şi acestea 
deveniseră adevărate bălării. 

Dar după ce am crezut că lucrurile începuse să se 
limpezească după ce i-am convins pe oameni că tot ceea ce 
fac este spre binele lor, şi nu spre al meu; că în trecut multe 
s-au făcut numai spre a le îngreuna viaţa şi apropierea de 
biserică, zic, după aceea credincioşii mei mi-au dat 

ascultare şi au chiar început să 
se laude chiar şi prin satele 
vecine cu preotul lor. Nu 
arareori se întâmplase că 
necrezându-şi urechilor, veneau 
să vadă cu ochii „minunea'' care 
s-a abătut peste bieţii vaideeni. 
Eu mi-am dat mare silinţă să fac 
tot ce ştiam că e mai bine. Eram 
tânăr, entuziast, plin de 
însufleţire pentru cauza lui 
Dumnezeu şi a sufletelor mie 
încredinţate. Am şi avut 
mângâierea să văd că lucrurile 
se îndreaptă în bine: oamenii au 
început să vină mai regulat la 

biserică; să se spovedească; să se cunune; şi să mă respecte. 
Am pus la cale, nu numai catecheza regulată, ci am 
constituit şi asociaţii religioase, atât pentru femei, cât şi 
pentru bărbaţi. 

Deşi se îmblânzise şi diacul meu, totuşi încă nu se 
dăduse bătut; nu se împăca el cu gândul să slujească 
bisericii chiar pe nimic, afară de cele câteva prescuri de 
duminica. 

De câte ori vorbeam cu el, observam că doreşte să mă 
convingă cu Scriptura în mână, că nu prea am dreptate. 
Odată am primit provocarea. Eram curios să văd 
argumentaţia. 

 
DIALOGUL CU CANTORUL;  
ÎNCRUCIŞAREA SĂBIILOR 

- Nu ţi se pare, părinte, că dacă nu greşeşti, cel puţin 
exagerezi atunci când îi obişnuieşti pe oameni să nu mai 
plătească nimic? 

Asta a fost teza. Dar iată şi premisa minoră: 
- D-ta nu ţii seama de ceea ce spune Evanghelia şi 

Sfântul Pavel. 
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- Ce spune Evanghelia, domnule învăţător? 
- „Cel ce slujeşte la altar, de la altar să şi trăiască". Noi 

oare nu slujim la altar? de ce să nu trăim de la altar? 
- D-ta ai dreptate, dar acolo nu-i vorba despre noi, ci 

despre aceia care n-au de unde trăi din altă parte decât de la 
altar; or mie mi se pare că noi, har Domnului, avem şi plată 
de la stat, avem şi iclejie, şi dacă mă gândesc la d-ta, avem 
şi ceva avere. Să nu te superi dacă-ţi spun că Sfântul Paul 
mai spune ceva tot în acel loc după ce stabileşte dreptul 
acelora care slujesc la altar ca să trăiască de la altar: „Nu 
ştiţi că cei ce se îndeletnicesc cu cele sfinte ale Templului 
mănâncă, iar care servesc la altar au parte cu altarul? Tot 
aşa şi Domnul le-a poruncit celor ce anunţă Evanghelia, să 
trăiască din Evanghelie". (I Cor.11,14). Până aci toate vă 
dau dreptate. Însă apostolul Paul continuă: „Eu însă nu m-
am folosit întru nimic de acestea". Şi ceva mai departe: 
„Care-mi este atunci răsplata. Ca predicând Evanghelia să 
o dau gratuit, ca să nu trag nici un folos din dreptul ce mi-l 
dă Evanghelia". Ceva mai mult: apostolul spune că pentru 
trebuinţele sale şi ale acelora care erau cu dânsul, n-a recurs 
la ajutorul şi milostenia credincioşilor, ci le-a câştigat prin 
munca mâinilor sale, împletind corturi din păr de cămilă. 
Iată confirmarea celor spuse: „Să fi făcut oare o greşeală 
când m-am înjosit pe mine, pentru a 
vă înălţa pe voi, predicându-vă 
Evanghelia pe gratis? „În orice 
privinţă m-am ferit şi mă voi feri să 
vă fiu o povară'' (II Cor. 11,7,10). 
Eu cred că Sf.Pavel, ca şi în alte lo-
curi, stabileşte ce-i bine şi ce este 
mai bine; ce este dreptatea şi ce este 
caritatea, adică dragostea creştină. El 
se dă ca pildă pe sine însuşi; deşi ar 
avea dreptul să trăiască din Evanghelie, de la altora, ca să 
nu fie spre greutatea fiilor săi, trăieşte din munca braţelor 
sale; astfel ca să nu poată fi bănuit că şi-ar servi interesele 
sale. Lui nu i s-ar fi putut arunca în faţă că face afaceri cu 
cele sfinte, aşa cum se spune despre mulţi dintre noi. D-ta 
îţi aduci aminte ca Mântuitorul nostru Isus Hristos sau 
Apostolii săi să fi luat ceva în schimbul învăţăturilor şi al 
vindecărilor pe care le-au săvârşit? Or se ştie bine că în 
afară de hainele de pe el, nimic nu aveau. Noi dimpotrivă, 
avem de toate şi mâncare, şi haine, şi adăposturi frumoase, 
cum n-a avut Fiul lui Dumnezeu; or, noi nu suntem decât 
slujitorii lui. Ce zici, Domnule învăţător? 

- Ştiţi ce zic eu? „Să nu legi gura boului, care treieră". 
Şi mai zic ceva: „Dacă noi am semănat în voi bunuri 
spirituale, este oare mare lucru să secerăm la voi bunuri 
pământeşti?" (I Cor.11,11). 

- Te felicit; cât de bine ai învăţat să-ţi aperi punctul de 
vedere; însă am impresia că nu cunoşti tot atât de bine şi 
celălalt punct. Nu-ţi aminteşti ce spune Mântuitorul însuşi? 
„Să nu aveţi nici straiţă, nici toiag, nici pungă... căci vrednic 
este lucrătorul de plata sa. Nimeni nu poate fi ucenicul 
meu, dacă nu se va lepăda de orice avere". 

- Bine, părinte, dar atunci de ce nu fac toţi preoţii aşa? 
De ce nu imitează pe Hristos şi pe apostoli? 

- Dacă s-ar sili să trăiască precum predică, lumea n-ar 
mai avea cu ce să-i învinuiască; ai vedea Pacea lui Hristos 
în lume. Eu trebuie să mă silesc să-i ajut pe oameni să 
iubească pe Hristos şi Biserica sa; dar dacă ei nu văd că eu 

trăiesc după pilda lui Hristos şi a sfinţilor săi, cred că 
numai ei sunt datori să trăiască creştineşte; că adică cei ce 
slujesc lui Dumnezeu, sunt scutiţi. 

Totuşi interlocutorul meu nu s-a dat bătut. După ce a 
văzut că dovezile pe care mi le-a adus, nu m-au convins, a 
recurs la altele, ceva mai palpabile şi mai practice. 

- Părinte, d-ta vezi bine că în lumea asta cinste şi 
omenie nu au decât cei bogaţi; de altă consideraţie se 
bucură un preot cu dare şi de alta unul sărac. Bogaţii nu-l 
iau în seamă pentru că spun că nu-şi poartă cinstea; săracii 
nu dau nimic pe el pentru că lor nu le impune unul ca ei. 

- Asta îmi aminteşte, domnule cantor, o întâmplare, 
care deşi hazlie, caracterizează foarte bine situaţia. Ci că un 
episcop avea un vizitiu, mare băutor. Văzând că nu se 
îndreaptă, cu toate promisiunile, episcopul i-a pus în 
vedere că-l alungă dacă nu se ţine de cuvânt. 

Într-o duminică, vrând să plece într-o vizitaţie 
canonică, a dat poruncă să înhame caii la trăsură. Dar 
vizitiul era beat turtă. A trebuit să-şi amâne plecarea. După 
ce s-a trezit omul, episcopul i-a spus că poate să plece, 
fiindcă nu-l mai ţine, nici un ceas mai mult. Servitorul s-a 
milojit, s-a tânguit să-l ierte. Atunci episcopul i-a spus că-l 
iartă dacă îi va spune pentru ce bea. Să vedeţi preasfinţite, 

începe omul: eu sunt slujitorul cailor; 
le dau de mâncare; îi adăp, îi curăţ, 
chiar mă culc în grajd cu ei. Acum 
închipuiţi-vă ce s-ar întâmpla dacă m
-ar vedea caii că şi eu beau apă ca şi 
ei? M-ar socoti că şi eu sunt cal, şi 
aşa n-aş avea nici o cinste în faţa lor; 
dar văzându-mă că eu nu beau apă, 
ci vin şi ţuică, îşi dau seama că eu 
sunt ceva mai mult decât ei. Şi mă 

respectă. 
Preotul care şi-ar sprijini cinstea pe avere şi nu pe 

împlinirea datoriei sale, s-ar asemăna cu acest servitor, care 
credea că şi-o sprijineşte pe beţie. Eu, domnule învăţător, 
cred că bogăţia preotului, nu este pe placul celor bogaţi, 
fiindcă aceştia sunt geloşi; dar nici pe placul săracilor, 
fiindcă-i îndepărtează de el. Dar cum ştim nici pe placul lui 
Isus Hristos; or, preotul de asta trebuie să ţină seama. 

- Totuşi, omul trebuie să ţină seamă şi de părerea 
lumii, adaugă cântăreţul meu, aşa într-o doară. 

- Dar dacă această părere este alta decât părerea lui 
Dumnezeu? Noi trebuie să schimbăm părerea lumii; asta 
este menirea noastră. 

- Eu vă întreb ce veţi face atunci când veţi avea 
familie? Nici atunci nu veţi primi ce vi se cuvine; din ce 
veţi trăi? 

- Nici atunci nu voi cere şi nici nu voi sili pe nimeni să
-mi dea ceva. Dar dacă totuşi se vor găsi oameni care de 
bunăvoie îmi vor oferi, şi dacă eu voi avea lipsă, atunci voi 
primi. Dar mai înainte voi încerca să mă descurc prin 
munca mea proprie. 

Până la urmă între noi a început să domnească pacea 
şi buna înţelegere. Mai mult, el însuşi se făcea advocatul 
tuturor cauzelor pe care le puneam eu. Nici lui nu i-au mai 
trebuit nici fuioare şi nici colaci; era vesel şi vedeam că se 
bucură şi el de ceea ce făceam. Oamenii erau mândri de 
noi, de chipul în care ne făceam datoria. Nu mai lipseau de 
la biserică şi chiar de la Sfintele Taine. 
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“La Betleem colo-n jos, cerul arde luminos,  
Preacurata naște astăzi pe Christos!” 

Se apropie Sărbătoarea Crăciunului, un 
Prunc se naște la Betleem, se aprinde o speranță 
pentru omenire. Pruncul se naște în sufletele 
noastre atunci când suntem mai buni, atunci 
când vedem ceea ce este bun în aproapele, 
atunci când postim cu mintea și “nu îl mâncăm 
pe aproapele”, când întindem o mână de ajutor, 
când nu ne credem superiori altora, când nu 
vrem să ucidem ceea ce este viu în iesle, în 
lume, în oameni!  

Vă urăm sărbători fericite, un Crăciun 
Fericit și “La mulți ani”! 

Părintele Aetius, 
Subdiaconul Giuseppe Munarini  

  “A Betlemme, laggiù, arde il cielo luminoso,  
La Vergine Santissima dà alla luce Cristo!” 

Si avvicina la Festa del santo Natale, un 
Bambino nasce a Betlemme, accende una 
speranza all’umanità. Il Bambino nasce nelle 
nostre anime quando siamo più buoni, quando 
vediamo ciò che è buono nel nostro prossimo, 
quando digiuniamo con la nostra mente “ e non 
divoriamo il nostro prossimo”, quando diamo 
una mano per aiutare, quando non ci crediamo 
superiori agli altri, quando non vogliamo 
uccidere quel che è vivo nella mangiatoia, nel 
mondo, negli uomini! 

Vi auguriamo buone Feste ed un buon Natale! 
Auguri! 

Padre Aetius, 
Suddiacono Giuseppe Munarini 

PERSOANE DE CONTACT / PERSONE DI CONTATTO 
Parroco –P.Aetius Pop (Padova) Cell. 34201504539; e-mail: aetiuspop@yahoo.com; Ipodiacono Giuseppe Munarini (Padova), Cell: 

3493586861; e-mail: giuseppe.munarini@virgilio.it.  MAIL COMUNITATE: comunitgr-cat.pd@gmail.com  
  Vizitaţi/Visitate: www.bru-italia.eu   Pe Facebook: Comunitatea Greco-catolica din Padova 

FOAIA PAROHIALĂ, editare, pr.Cristian Sabău, 
 

FOAIA PAROHIALĂ, editore, pr.Cristian Sabău, 
Traduzioni e corretture in lingua italiana: prof.G. Munarini. 

PROGRAMUL SFINTELOR SĂRBĂTORI  
DE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 2016-2017 

 

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

 10,00 -Sfânta Liturghie de Naşterea Domnului 
 

Vineri 6 ianuarie –Boboteaza, Epifania, Sărbătoarea 
neamurilor  (în biserica „Templul Păcii”) 
 10,30 –Sf.Liturghie în ritul latin (celebrată de către 
Episcopul de Padova †Claudio Cipolla) 

  

Duminică, 8 ianuarie,  
 9,15 -program de spovezi 
 10,00 -Sfânta Liturghie şi slujba Sfințirii Mari a Apei 

(Boboteaza) 

PROGRAMMA PER LE FESTE  
NATALIZIE 2016-2017 

 

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

 10,00 -Divina Liturgia della Natività 
 

 

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

 10,30 S.Messa in rito latino (celebrata dal  
 Vescovo †Claudio Cipolla). 
 

Domenica, 8 gennaio,  

 9,15 -confessioni  

 10,00 -Divina Liturgia e rito della grande benedizione 
delle acque 

*** 
A trecut peste o jumătate de veac de atunci; atunci 

eram tânăr, acum sunt şi eu bătrân. Dar deşi n-am stat în 
Vaidei decât câteva luni apucând o 
altă cale a apostolatului, totuşi de 
acest sat, de această bisericuţă de 
lemn, de aceşti oameni simpli, dar cu 
inimă, de aceste începuturi cumva 
şovăitoare, mă leagă cele mai calde şi 
mai puternice amintiri. De atunci am 
trecut prin foarte multe întâmplări şi 
situaţii pe care niciodată nu le-am 
visat: am devenit scriitor, publicist, 
un fel de filozof, iniţiind curentul filozofiei creştine la 
noi; am ajuns în relaţii de prietenie cu celebrităţi ale 
gândirii creştine catolice; am scris şi publicat cărţi şi studii 

în aproape toate domeniile gândirii; am avut familie; n-am 
avut însă niciodată o casă proprie şi nici un fel de avere 
afară de cărţi. 

Însă, repet, la vârsta la care am ajuns, 
mă copleşesc mai tare amintirile 
începuturilor mele pastorale, şi dacă ar 
fi vorba să-mi cântăresc activitatea, aş 
spune că în Vaidei am pus şi poate 
acolo mi-am lăsat cea mai mare parte 
din inima şi sufletul meu: acolo am 
simţit mai tare că sunt în slujba lui 
Dumnezeu, în JUGUL DOMNULUI. 
 

Blaj, la Crăciunul anului 1976, 
IOAN MICLEA 

(sfârşit) 

mailto:aetiuspop@yahoo.com

